บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน) ที่มีการทํารายการกับกลุ่มบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1 คุณปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์

- เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 6.96 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ านบาท และเป็ นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 35.00 ของ ALTH

2 คุณปรี ยาพรรณ ภูวกุล

- เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 6.96 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ านบาท และเป็ นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 35.00 ของ ALTH

3 คุณปยุต ภูวกุลวงศ์
4 คุณบัญชา กานตานนท์

- เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงในสัดส่วนร้ อยละ 5.97 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ านบาท และเป็ นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ของ ALTH
- เป็ นกรรมการบริ ษัท และเป็ นกรรมการผู้จดั การของ I21 และ INN

5 คุณณัฐวรรณ แซ่กงั

- เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 4.50 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ านบาท

6 บริ ษัท เอ็นเนอร์ จี แม็คซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด (“EMAX”)

-

7 บริ ษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จํากัด (“ALTH”)

8 บริ ษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชัน่ (“INN”)1)

9 บริ ษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
(“I21”)

ความสัมพันธ์

EMAX เป็ นบริ ษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน ได้ แก่ ALTH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 97.27 และมีกรรมการร่ วมกันคือ คุณปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์และคุณปยุต ภูวกุลวงศ์
EMAX จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 31 มีนาคม 2549 ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 55.00 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ติดตัง้ และจําหน่ายมิเตอร์ ไฟฟ้า
ALTH เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ านบาท
ALTH เป็ นผู้ถือหุ้นของ EMAX ร้ อยละ 97.27 ของทุนจดทะเบียน 55.00 ล้ านบาท
ALTH จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 29 มกราคม 2558 ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 20.00 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนใน Holding Company
เป็ นบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 89.75 ของทุนจดทะเบียน 40.00 ล้ านบาท และมีกรรมการของบริ ษัท ซึง่ ได้ แก่คณ
ุ บัญชา กานตานนท์ และคุณปรี ญาภรณ์ ตัง้
เผ่าศักดิ์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 10.00 และ 0.25 ของทุนจดทะเบียน 40.00 ล้ านบาท ตามลําดับ
- มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษัทคือ คุณบัญชา กานตานนท์ และคุณปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์
- เป็ นบริ ษัทย่อยซึง่ บริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 90.21 ของทุนจดทะเบียน 30.00 ล้ านบาท และมีกรรมการของบริ ษัท ซึง่ ได้ แก่คณ
ุ บัญชา กานตานนท์ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
9.78 ของทุนจดทะเบียน 30.00 ล้ านบาท ตามลําดับ
- มีกรรมการร่ วมกันกับบริ ษัทคือ คุณบัญชา กานตานนท์ คุณปยุต ภูวกุลวงศ์และคุณปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์
- เป็ นบริ ษัทที่คสู่ มรสของคุณปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์ เป็ นผู้ถือหุ้น

10 บริ ษัท เซ็นเจอร์ จํากัด
หมายเหตุ 1)ในเดือนเมษายน 2558 ALT ได้ ขายหุ้น INN จํานวน 15,000 หุ้น ที่ราคา 100 บาท ให้ แก่คณ
ุ บัญชา กานตานนท์ ซึง่ เป็ นราคาที่เท่ากับมูลค่าที่ตราไว้ เพื่อตอบแทนในฐานะที่เป็ นผู้บริ หารของ INN และ I21

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 1

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

รายการระหว่ างกันสําหรั บงวดปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 และงวด 9 เดือนสิน้ สุด 30 กันยายน 2558
1. รายการซือ้ -ขายสินค้ าและให้ บริการตามธุรกิจปกติ
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

ALT

I21

1)ซื ้อสินค้ า

0.08 ลบ. 1)ซื ้อสินค้ า

0.25 ลบ. บริ ษัทมีการซื ้อสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงจาก I21 เพื่อนําใช้ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัท

ALT

INN

1)ลูกหนี ้การค้ า

0.01 ลบ. 1)ลูกหนี ้การค้ า

0.01 ลบ.

ALT

EMAX

GTS

I21

GTS

INN

GTS

EMAX

2)ซื ้อสินค้ า
1)ซื ้อสินค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

-

INN ซื ้อสายอากาศจาก ALT และว่าจ้ างติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้าตังแต่
้ ปี 2555 โดยยังมิได้ รับชําระ 12,966 บาท
ปั จจุบนั ได้ รับชําระแล้ วในเดือนพฤศจิกายน 2558

0.21 ลบ. บริ ษัทมีการซื ้อสายเชื่อมต่อ(Connector)จาก INN เพื่อนําใช้ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัท
0.05 ลบ. บริ ษัทมีการซื ้อมิเตอร์ ไฟฟ้าจาก EMAX เพื่อนําใช้ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมียอด
0.005 ลบ. ค้ างชําระ 5,000 บาท

1)ซื ้อสินค้ า
24.88 ลบ. 1)ซื ้อสินค้ า
6.02 ลบ. บริ ษัทย่อยซื ้อสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและสายเชื่อมต่อจาก I21 เพื่อนําใช้ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นธุรกิจ
เจ้ าหนี ้การค้ า
27.48 ลบ. เจ้ าหนี ้การค้ า
2.48 ลบ. ปกติของบริ ษัท
2)ค่าใช้ จ่ายในการขาย 13.83 ลบ. 2)ค่าใช้ จ่ายในการขาย 0.13 ลบ. บริ ษัทย่อยจ่ายชําระค่าสินค้ าล่าช้ า จึงถูกปรับตามนโยบายการขายสินค้ าของ I21 โดยในปี 2557 ถูกปรับเป็ นเงิน
13,834,051 บาทและ 9 เดือน ปี 2558 ถูกปรับเป็ นเงิน 127,264 บาท,
1)ซื ้อสินค้ า
1.64 ลบ. 1)ซื ้อสินค้ า
14.70 ลบ. บริ ษัทย่อยซื ้อสายอากาศ, สายเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ ต่าง ๆ จาก INN เพื่อนําใช้ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ น
เจ้ าหนี ้การค้ า
1.56 ลบ. เจ้ าหนี ้การค้ า
9.00 ลบ. ธุรกิจปกติของบริ ษัท
1)ซื ้อสินค้ า

0.008 ลบ.

-

บริ ษัทย่อยมีการซื ้อมิเตอร์ ไฟฟ้าจาก EMAX เพื่อนําใช้ ในการให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 2

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

INN

I21

1)ซื ้อสินค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

1.10 ลบ. 1)ซื ้อสินค้ า
3.34 ลบ. เจ้ าหนี ้การค้ า

0.83 ลบ. บริ ษัทย่อยซื ้อสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและสายเชื่อมต่อจาก I21 เพื่อนําใช้ ในจําหน่ายให้ แก่ลกู ค้ า ซึ่งเป็ นธุรกิจ
1.49 ลบ. ปกติของบริ ษัท

IH

I21

1)ซื ้อสินค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

5.00 ลบ. 1)ซื ้อสินค้ า
4.32 ลบ. เจ้ าหนี ้การค้ า

11.07 ลบ. กิจการร่ วมค้ า IH ซื ้อสายเคเบิลใยแก้ วนําแสงและสายเชื่อมต่อจาก I21 เพื่อนําใช้ ในการสร้ างโครงข่ายเคเบิลแก้ ว
2.70 ลบ. นําแสงเพื่อให้ ลกู ค้ าเช่า ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัท

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ าซึง่ เทียบเคียงกันได้ กบั การทํารายการกับคูค่ ้ าทัว่ ไป

2. รายการซือ้ -ขายและให้ บริการอื่น
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

บจก. เซ็นเจอร์

1)ซื ้อสินค้ า

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558
0.08 ลบ. 1)ซื ้อสินค้ า

0.65 ลบ. บริ ษัทซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ จากบริ ษัท เซ็นเจอร์ จํากัด ซึง่ ประกอบธุรกิจจําหน่ายเฟอร์ นิเจอร์ เพื่อนํามาใช้ ในสํานักงานของบริ ษัท เป็ น
มูลค่า 84,220 บาทในปี 2557 และ 648,739 บาทในงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2558 โดยมีการเปรี ยบเทียบราคาและ
เงื่อนไขการการค้ ากับผู้ขายเฟอร์ นิเจอร์ รายอื่นตามกระบวนการจัดซื ้อของบริ ษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเกิดขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการปรับปรุ งสํานักงานจึงมีการจัดซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ และอุปกรณ์ สํานักงานใหม่ และใน
การจัดซื ้อก็ได้ มีการเปรี ยบเทียบราคาตามที่กําหนดไว้ ในขัน้ ตอนการจัดซื ้อตามปกติของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ น และมีความสมเหตุสมผล โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้ าที่
สามารถเปรี ยบเทียบกันได้ กบั การทํารายการดังกล่าวกับร้ านค้ าอื่นทัว่ ไป

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 3

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

EMAX

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

1)รายได้ คา่ บริ หารจัดการ 0.55ลบ. 1)รายได้ คา่ บริ หารจัดการ 0.27 ลบ. เหตุผลและความจําเป็ น
ลูกหนี ้อื่น
0.41 ลบ.
บริ ษัทมีการเรี ยกเก็บค่าบริ หารจัดการกับ EMAX ตังแต่
้ ปี 2551 เนื่องจากมีการใช้ บคุ ลากรร่ วมกันบางส่วน อย่างไรก็ดี นับตังแต่
้
ช่วงปี 2554 EMAX ได้ มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มบุคลากรในการทํางานเป็ นของตนเองแล้ ว แต่ทางบริ ษัทยังคงต้ องส่งบุ
คลลากรฝ่ ายบัญชีไปช่วย EMAX ให้ จดั ทํางบการเงินให้ ได้ มาตรฐานตามที่ต้องการและมีการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการสรร
หาทรัพยากรบุคคลรวมถึงการฝึ กอบรมต่างๆ ร่ วมกันในฐานะที่เป็ นบริ ษัทย่อย โดยมีการคิดค่าบริ การตามจํานวนชัว่ โมงการ
ทํางานของบุคคลากรที่ส่งไปซึง่ เท่ากับไตรมาสละ 138,342 บาท หรื อเท่ากับ 553,368 บาทในปี 2557 และ 276,684 บาทใน
งวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2558
อย่างไรก็ดี นับตังแต่
้ ไตรมาสที่ 3 ปี 2558 ทาง EMAX มิได้ มีการใช้ บคุ ลากรร่ วมกับกลุ่มบริ ษัทอีกต่อไป เนื่องจากไม่มีความ
จําเป็ นต้ องจัดทํางบการเงินตามมาตรฐานของกลุม่ บริ ษัท และได้ มีการดําเนินการเพื่อสรรหาบุคลากรต่างๆ เองแล้ ว
-

2)ค่าใช้ จ่ายในการบริ การ 0.05ลบ. ALT มีการเช่าพื ้นที่ของ EMAX เพื่อเก็บสินค้ าชัว่ คราว เป็ นระยะเวลาตังแต่
้ 21 เมษายน 2558 ถึง 20 มีนาคม 2559 โดยมีการ
จัดทําสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร โดยค่าเช่าช่วงระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายน เป็ นเงิน 30,000 บาท ทังนี
้ ้ EMAX
ได้ เก็บเงินค่าแรงขนย้ ายสินค้ ามาจัดเก็บรวมกับค่าใช้ อุปกรณ์ สํานักงานอีก 23,655 บาท รวมเป็ นค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
53,655
บาท ทังนี
้ ้ รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวบริ ษัทมิได้ มีการต่ออายุสญ
ั ญาเช่า
โกดังเช่าเดิมที่หมดอายุลงเพราะพิจารณาแล้ วว่าไม่มีความจําเป็ นต้ องเช่า จึงต้ องหาพื ้นที่เพื่อเก็บสินค้ าชัว่ คราวก่อนรอส่งมอบ
ให้ แก่ลกู ค้ า
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การเรี ยกเก็บค่าบริ การระหว่างกันในอดีตเกิดขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทต้ องให้ ความช่วยเหลือ EMAX ในฐานะบริ ษัทย่อย เพื่อให้ มีการ
จัดทํางบการเงินและการอบรมบุคลากรให้ ได้ มาตรฐานตามที่กลุม่ บริ ษัทต้ องการ อย่างไรก็ดี ในปั จจุบนั EMAX มิได้ อยู่ในฐานะ
บริ ษัทย่อยของกลุ่มบริ ษัทอี กต่อไป จึงไม่มีความจําเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องให้ ความช่วยเหลือในการจัดทํ างบการเงิ นและการ
ฝึ กอบรมดังเช่นในอดีตอีก ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการที่เกิ ดขึน้ ตามความจําเป็ น มีความสมเหตุสมผล โดยมีการ
กําหนดอัตราค่าบริ การที่เทียบเคียงกันได้ กบั ต้ นทุนบุคลากรของบริ ษัท

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 4

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

I21

1)รายได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

0.40 ลบ. 1)รายได้ อื่น
0.08 ลบ. ลูกหนี ้อื่น

สําหรับรายการเช่าพื ้นที่เพื่อใช้ เป็ นที่เก็บของชัว่ คราวนัน้ เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวเนื่องจากความจําเป็ นทางธุรกิจใน
ช่วงเวลาดังกล่าว มีความสมเหตุสมผล โดยมีการจัดทําสัญญาและคิดอัตราค่าเช่าซึง่ สามารถเทียบเคียงกันได้ กบั อัตราการเช่า
พืน้ ที่โรงงานของ EMAX ซึ่งเช่ากับบุคคลภายนอก อย่างไรก็ดี หากในอนาคตจะต้ องมีการเช่าพืน้ ที่จากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้ มีการว่าจ้ างผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินราคาค่าเช่ายุติธรรมเพื่อใช้ อ้างอิง
การกําหนดค่าเช่าระหว่างกันให้ ชดั เจน และจัดทําสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
0.08 ลบ. เหตุผลและความจําเป็ น
0.08 ลบ. บริ ษัทมีรายได้ อื่นจาก I21 ในปี 2557 ประกอบด้ วยค่าบริ หารจัดการ 276,000 บาท, ค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ าของบริ ษัท 36,000
บาท และค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกัน 84,761 บาท สําหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2558 รายได้ อื่นประกอบด้ วย
ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกัน 84,761 บาท โดยบริ ษัทมีการเรี ยกเก็บค่าบริ หารจัดการจาก I21 เนื่องจากมีการใช้ บคุ ลากร
ร่ วมกันบางส่วน ซึง่ ได้ แก่ฝ่ายบัญชีและฝ่ ายบุคคลเพื่อให้ บริ ษัทย่อยจัดทํางบการเงินให้ ได้ มาตรฐานตามที่ต้องการและมีการให้
ความช่วยเหลือทางด้ านการสรรหาทรัพยากรบุคคลรวมถึงการฝึ กอบรมต่างๆ ร่ วมกันในฐานะที่เป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัท โดยมี
การคิดค่าบริ การตามจํานวนชัว่ โมงการทํางานของบุคคลากรที่สง่ ไป สําหรับค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ า บริ ษัทมีการเช่าพื ้นที่ระหว่าง
เดือนมกราคมถึงพฤษภาคม 2557 เพื่อใช้ เก็บสินค้ าของ i21โดย มีการกําหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้ างอิงจากค่าเช่าพื ้นที่ในบริ เวณ
ใกล้ เคียงและในส่วนของค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกันนัน้ ได้ แก่ ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกันจากสถาบันการเงินส่วนที่
I21 มีการใช้ วงเงินหนังสือคํ ้าประกันร่ วมกันกับ ALT ในฐานะบริ ษัทย่อย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การเรี ยกเก็บค่าบริ หารจัดการดังกล่าวเกิดขึ ้นเพื่อให้ บริ ษัทย่อยมีมาตรฐานในการจัดทํางบการเงินและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ น มีความสมเหตุสมผล โดยมีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่เทียบเคียงกันได้ กบั ต้ นทุนบุคลากรของบริ ษัท
สําหรับรายการเช่าพื ้นที่คลังสินค้ า เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย โดยมีการกําหนด
อัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงกันได้ จากการเช่าพื ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียง

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 5

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

INN

1)รายได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

0.93 ลบ. 1)รายได้ อื่น
0.13 ลบ. ลูกหนี ้อื่น

ในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารนัน้ เกิดขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการให้ I21 ใช้ วงเงินหนังสือคํ ้าประกันร่ วมกันในฐานะบริ ษัทย่อย
จึงเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยบริ ษัทได้ มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมโดยอ้ างอิงกับอัตราที่ถกู เรี ยกเก็บโดยสถาบัน
การเงิน
0.63 ลบ. เหตุผลและความจําเป็ น
0.07 ลบ. บริ ษัทมีรายได้ อื่นจาก INN ในปี 2557 ประกอบด้ วยค่าบริ หารจัดการ 485,832 บาท, ค่าเช่าพื ้นที่คลังสินค้ า 383,802 บาท
และค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกัน 60,000 บาท สําหรับงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2558 รายได้ อื่นประกอบด้ วยค่า
บริ หารจัดการ 367,614 บาท และค่าเช่า 261,207 บาท โดยบริ ษัทมีการเรี ยกเก็บค่าบริ หารจัดการจาก INN เนื่องจากมีการใช้
บุคลากรร่ วมกันบางส่วน ซึง่ ได้ แก่ฝ่ายบัญชีและฝ่ ายบุคคลเพื่อให้ บริ ษัทย่อยจัดทํางบการเงินให้ ได้ มาตรฐานตามที่ต้องการและ
มีการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการสรรหาทรั พยากรบุคคลรวมถึงการฝึ กอบรมต่างๆ ร่ วมกันในฐานะที่เป็ นบริ ษัทย่อยของ
บริ ษัท โดยมี การคิดค่าบริ การตามจํ านวนชั่วโมงการทํ างานของบุคคลากรที่ ส่งไป สําหรั บค่าเช่าพื น้ ที่คลังสินค้ านัน้ มี การ
กํ าหนดอัตราค่าเช่าโดยอ้ างอิ งจากค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียง และในส่วนของค่าธรรมเนี ยมหนังสือคํา้ ประกันนัน้ ได้ แก่
ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกันจากสถาบันการเงินส่วนที่ INN มีการใช้ วงเงินหนังสือคํ ้าประกันร่ วมกันกับ ALT ในฐานะบริ ษัท
ย่อย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การเรี ยกเก็บค่าบริ หารจัดการดังกล่าวเกิดขึ ้นเพื่อให้ บริ ษัทย่อยมีมาตรฐานในการจัดทํางบการเงินและมีบุคลากรที่มีความรู้
ความสามารถ ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ น มีความสมเหตุสมผล โดยมีการกําหนดอัตรา
ค่าบริ การที่เทียบเคียงกันได้ กบั ต้ นทุนบุคลากรของบริ ษัท
สําหรับรายการเช่าคลังสินค้ าซึ่งเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย โดยมีการกําหนด
อัตราค่าเช่าที่เทียบเคียงกันได้ จากค่าเช่าในบริ เวณใกล้ เคียง และในส่วนของค่าธรรมเนียมธนาคารนัน้ เกิดขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทมี
การให้ INN ใช้ วงเงินสินเชื่อร่ วมกันในฐานะบริ ษัทย่อย จึงเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยบริ ษัทได้ มีการเรี ยกเก็บ
ค่าธรรมเนียมโดยบริ ษัทได้ มีการเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมโดยอ้ างอิงกับอัตราที่ถกู เรี ยกเก็บโดยสถาบันการเงิน

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 6

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

GTS

INN

I21

IH

I21

INN

-

1)รายได้ อื่น

1)รายได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558
1)รายได้ อื่น

0.05 ลบ. 1)รายได้ อื่น

1.33 ลบ. 1)รายได้ อื่น
1.36 ลบ.
ลูกหนี ้อื่น

0.0009 ลบ. เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทย่อยมีการเรี ยกเก็บค่าอบรมพนักงานจาก INN 937.25 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การเรี ยกเก็บค่าบริ หารจัดการดังกล่าวเกิดขึ ้นเพื่อให้ บริ ษัทย่อยมีมาตรฐานในการทํางาน ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการ
ที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ น มีความสมเหตุสมผล โดยมีการกําหนดอัตราค่าบริ การที่เทียบเคียงกันได้ กบั ต้ นทุนค่าบุคลากรของ
บริ ษัท
0.63 ลบ. เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทย่อยมีรายได้ อื่นจากกิจการร่ วมค้ า IH เป็ นจํานวนเงิน 52,500 บาท และ 62,839 บาทในปี 2557 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุด
30 กันยายน 2558 ตามลําดับ โดยรายได้ อื่นได้ แก่ ค่าธรรมเนียมหนังสือคํ ้าประกันจากสถาบันการเงินส่วนที่ IH มีการใช้ วงเงิน
ของ I21 ในการออกหนังสือคํ ้าประกันร่ วมกันเพื่อให้ ไว้ กับคู่สญ
ั ญาของ IH เก็บไว้ เป็ นหลักประกัน โดยกําหนดอัตรา
ค่าธรรมเนียมจากอัตราที่สถาบันการเงินเรี ยกเก็บ

1.03 ลบ.
1.05 ลบ.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การเรี ยกเก็บค่าธรรมเนียมธนาคารนัน้ เกิดขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทย่อยมีการให้ กิจการร่ วมค้ า IH ใช้ วงเงินสินเชื่อร่ วมกันในฐานะ
บริ ษัทในกลุม่ ALT จึงเป็ นรายการที่มีความสมเหตุสมผล โดยกําหนดอัตราค่าธรรมเนียมจากอัตราที่สถาบันการเงินเรี ยกเก็บ
เหตุผลและความจําเป็ น
I21 มีรายได้ จาก INN เป็ นจํานวนเงิน 1.33 ล้ านบาท และ 1.03 ล้ านบาท ในปี 2557 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน
2558 ตามลําดับ โดยรายได้ อื่นได้ แก่ ค่าประปา ค่าไฟฟ้าและค่าส่วนกลาง ที่ I21 เรี ยกเก็บจาก INN
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
การเรี ยกเก็บค่าประปา ค่าไฟฟ้า และค่าส่วนกลางระหว่าง I21 และ INN เกิดขึ ้นเนื่องจากการที่ผ้ บู ริ หารต้ องการประเมินผลการ
ดําเนินงานของแต่ละบริ ษัทในกลุ่ม จึงมีการกําหนดให้ มีการปั นส่วนต้ นทุนในการดําเนินงานตามสัดส่วนโดยอ้ างอิงกันได้ กับ
ต้ นทุนที่ I21 ต้ องจ่ายไป

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 7

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

3. รายการกู้-ยืม
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

ALT

ALT

INN

I21

งวด 9 เดือน ปี 2558

เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ

เงินกู้
5.16 ลบ. -ยอดยกมา
4.00 ลบ. -กู้เพิ่ม
- ลบ. -ชําระคืน
9.16 ลบ. -ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
0.18 ลบ. -ยอดยกมา
0.60 ลบ. -ดอกเบี ้ยจ่าย
0.78 ลบ. -ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
32.90 ลบ. -ยอดยกมา
18.10 ลบ. -กู้เพิ่ม
11.50 ลบ. -รับชําระคืน
39.50 ลบ. -ยอดคงเหลือ

ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม

คุณปรี ญาภรณ์
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

4.86 ลบ.
2.56 ลบ.
2.60 ลบ.

เหตุผลและความจําเป็ น
9.16 ลบ. บริ ษั ท กู้ยื มเงิ นบริ ษั ท ย่อ ย เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน หมุนเวี ยนในการประกอบธุรกิ จปกติ ข องบริ ษั ท โดยเงิ น กู้ยื ม
- ลบ. ดังกล่าวได้ มีการชําระคืนหมดแล้ ว มีอตั ราดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 – 7.10 ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เท่ากับต้ นทุน
9.16 ลบ. ของเงินกู้ยืมของ INN ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.75 – 7.10
- ลบ
0.78 ลบ.
0.23 ลบ.
- ลบ.
เหตุผลและความจําเป็ น
39.50 ลบ. บริ ษัทกู้ยืมเงินบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทโดยเงินกู้ยืมดังกล่าว
6.00 ลบ. ได้ มีการชําระคืนหมดแล้ ว มีอตั ราดอกเบี ้ย ระหว่างร้ อยละ 6.75 ถึง 7.15 ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้
45.50 ลบ. กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.50 – 8.75
- ลบ.

2.60 ลบ.
1.17 ลบ.
- ลบ.
เหตุผลและความจําเป็ น
- ลบ. คุณปรี ญาภรณ์ ให้ บริ ษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนระยะสัน้ โดยมีการทําสัญญากู้ยืมแต่ไม่มีการคิด
3.30 ลบ. ดอกเบี ้ย บริ ษัทได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วในเดือนตุลาคม 2558

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 8

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

งวด 9 เดือน ปี 2558
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ

I21

INN

GTS

คุณปรี ญาภรณ์

คุณปรี ญาภรณ์

คุณปรี ญาภรณ์

เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
-ยอดยกมา

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

3.50 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
3.50 ลบ.
1.12 ลบ.
0.23 ลบ.
1.35 ลบ.
1.99 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
1.99 ลบ.
0.44 ลบ.
0.15 ลบ.
0.59 ลบ.
1.08 ลบ.

เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
-

- ลบ.
3.30 ลบ.
3.50 ลบ.
- ลบ.
3.50 ลบ.
- ลบ.
1.35 ลบ.
0.05 ลบ.
- ลบ.

เหตุผลและความจําเป็ น
ในปี 2553 บริ ษัทต้ องชําระเงินมัดจําค่าก่อสร้ างให้ แก่ผ้ รู ับเหมาที่บริ ษัทว่าจ้ าง โดยบริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสด
จากบริ ษัทย่อยเพื่อชําระรายการดังกล่าว โดยบริ ษัทย่อยได้ มีการเบิกจ่ายเงินให้ แก่คณ
ุ ปรี ญาภรณ์ เพื่อนําไป
จ่ายชําระให้ แก่ผ้ รู ับเหมา อย่างไรก็ดี บริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมคุณปรี ญาภรณ์ แทน
การบันทึกบริ ษัทเป็ นลูกหนี ้เงินกู้ยืม โดยมีการทําสัญญากู้ยืมและกําหนดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.50 ซึ่งเป็ น
อัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อยที่มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม
ระหว่างร้ อยละ 6.50 – 8.75 ซึง่ ยอดเงินกู้ยืมดังกล่าวได้ คงค้ างมาจนถึงปี 2558 ทังนี
้ ้ คุณปรี ญาภรณ์ ได้ ชําระ
คืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วในเดือนมีนาคม 2558

เหตุผลและความจําเป็ น
1.99 ลบ. ในปี 2553 บริ ษัทต้ องชําระเงินมัดจําค่าก่อสร้ างให้ แก่ผ้ รู ับเหมาที่บริ ษัทว่าจ้ าง โดยบริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสด
- ลบ. จากบริ ษัทย่อยเพื่อชําระรายการดังกล่าว โดยบริ ษัทย่อยได้ มีการเบิกจ่ายเงินให้ แก่คณ
ุ ปรี ญาภรณ์ เพื่อนําไป
1.99 ลบ. จ่ายชําระให้ แก่ผ้ รู ับเหมา อย่างไรก็ดี บริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมคุณปรี ญาภรณ์ แทน
- ลบ. การบันทึกบริ ษัทเป็ นลูกหนี ้เงินกู้ยืม โดยมีการทําสัญญากู้ยืมและกําหนดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.50 ซึ่งเป็ น
อัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กบั ต้ นทุนเงินกู้ยืมของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.75
0.59 ลบ. – 7.10 ทังนี
้ ้ คุณปรี ญาภรณ์ได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วในเดือนมีนาคม 2558
0.03 ลบ.
- ลบ.
เหตุผลและความจําเป็ น
ในปี 2553 บริ ษัทต้ องชําระเงินมัดจําค่าก่อสร้ างให้ แก่ผ้ รู ับเหมาที่บริ ษัทว่าจ้ าง โดยบริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสด
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บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

INN

I21

คุณณัฐวรรณ

INN

-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558
- ลบ.
1.08 ลบ.
- ลบ.

จากบริ ษัทย่อยเพื่อชําระรายการดังกล่าว โดยบริ ษัทย่อยได้ มีการเบิกจ่ายเงินให้ แก่คณ
ุ ปรี ญาภรณ์ เพื่อนําไป
จ่ายชําระให้ แก่ผ้ รู ับเหมา อย่างไรก็ดี บริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมคุณปรี ญาภรณ์ แทน
การบันทึกบริ ษัทเป็ นลูกหนี ้เงินกู้ยืม โดยมีการทําสัญญากู้ยืมและกําหนดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.875 ซึ่งเป็ น
อัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กบั ต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืม
ระหว่างร้ อยละ 6.75 – 8.75 ทังนี
้ ้ คุณปรี ญาภรณ์ได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วในเดือนธันวาคม 2557

0.76 ลบ.
0.84 ลบ.
- ลบ.
1.00 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
1.00 ลบ.

เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ

ดอกเบี ้ย
0.19 ลบ. -ยอดยกมา
0.075 ลบ. -ดอกเบี ้ยจ่าย
0.27 ลบ. -ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินให้ ก้ ู
36.50 ลบ. -ยอดยกมา
10.50 ลบ. -กู้เพิ่ม
17.20 ลบ. -ชําระคืน
29.80 ลบ. -ยอดคงเหลือ

1.00 ลบ.
- ลบ.
1.00 ลบ.
- ลบ.

เหตุผลและความจําเป็ น
ในปี 2553 บริ ษัทต้ องชําระเงินมัดจําค่าก่อสร้ างให้ แก่ผ้ รู ับเหมาที่บริ ษัทว่าจ้ าง โดยบริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสด
จากบริ ษัทย่อยเพื่อชําระรายการดังกล่าว โดยบริ ษัทย่อยได้ มีการเบิกจ่ายเงินให้ แก่คณ
ุ ปรี ญาภรณ์ เพื่อนําไป
จ่ายชําระให้ แก่ผ้ รู ับเหมา อย่างไรก็ดี บริ ษัทย่อยได้ บนั ทึกรายการดังกล่าวเป็ นเงินให้ ก้ ยู ืมคุณณัฐวรรณแทนการ
บันทึกบริ ษัทเป็ นลูกหนี ้เงินกู้ยืม โดยมีการทําสัญญากู้ยืมและกําหนดอัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.50 ซึง่ เป็ นอัตรา
ดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กบั ต้ นทุนเงินกู้ยืมของบริ ษัทย่อย ซึ่งมีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.75 –
7.10 ทังนี
้ ้ คุณณัฐวรรณได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วในเดือนมีนาคม 2558

0.27 ลบ.
0.02 ลบ.
- ลบ.
เหตุผลและความจําเป็ น
29.80 ลบ. บริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มีอตั รา
7.00 ลบ. ดอกเบีย้ ระหว่างร้ อยละ 6.75 ถึง 7.10 ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
24.30 ลบ. การเงินของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.50 – 8.75
12.50 ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 10

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

I21

I21

IH

EMAX

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างรับ

ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างรับ

7.10 ลบ.
2.17 ลบ.
7.92 ลบ.

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างรับ

เงินให้ ก้ ู
- ลบ. -ยอดยกมา
23.70 ลบ. -กู้เพิ่ม
- ลบ. -ชําระคืน
23.70 ลบ -ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
- ลบ. -ยอดยกมา
0.86 ลบ. -ดอกเบี ้ยรับ
0.86 ลบ. -ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ ก้ ู
5.36 ลบ. -ยอดยกมา
- ลบ. -กู้เพิ่ม
3.36 ลบ. -ชําระคืน
2.00 ลบ. -ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
0.20 ลบ. -ยอดยกมา
0.22 ลบ. -ดอกเบี ้ยรับ
0.22 ลบ. -ดอกเบี ้ยค้ างรับ

7.92 ลบ.
0.98 ลบ.
8.90 ลบ.

23.70 ลบ.
6.00 ลบ.
- ลบ.
29.70 ลบ.

เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทร่ วมกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มีอตั รา
ดอกเบีย้ ระหว่างร้ อยละ 6.75 ถึง 7.15 ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.50 – 8.75

0.86 ลบ.
1.49 ลบ.
2.35 ลบ.
เหตุผลและความจําเป็ น
2.00 ลบ. บริ ษัทย่อยให้ EMAX กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มีอตั ราดอกเบี ้ย
3.00 ลบ. ระหว่างร้ อยละ 6.75 ถึง 7.10 ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กบั ต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ
5.00 ลบ. บริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.50 – 8.75 ทังนี
้ ้ EMAXได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ ว
- ลบ. ในเดือนพฤษภาคม 2558
0.22 ลบ.
0.074 ลบ.
- ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 11

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

INN

INN

GTS

EMAX

IH

EMAX

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
- ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

6.00 ลบ.
- ลบ.
- ลบ
6.00 ลบ
0.26 ลบ.
0.43 ลบ.
0.68 ลบ.

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างรับ

เหตุผลและความจําเป็ น
6.00 ลบ. บริ ษัทย่อยให้ EMAX กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มีอตั ราดอกเบี ้ย
- ลบ. ร้ อยละ 7.10 ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย ซึ่งมี
6.00 ลบ. อัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.50 – 7.10 ทังนี
้ ้ EMAXได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ วในเดือน
- ลบ. พฤษภาคม 2558
0.68 ลบ.
0.15 ลบ.
- ลบ.
-

- ลบ.
3.00 ลบ.
3.00 ลบ.
- ลบ.

เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทย่อยให้ กิจการร่ วมค้ ากู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มีอตั รา
ดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัท
ย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.50 – 7.10

- ลบ.
0.06 ลบ.
- ลบ.
3.00 ลบ.
3.00 ลบ.
6.00 ลบ.
- ลบ.

เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทย่อยให้ EMAXกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิ จปกติของบริ ษัทโดยเงินกู้ยืม
ดังกล่าวได้ มีการชําระคืนหมดแล้ ว มีอตั ราดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75
ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กบั
ต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.75 – 8.75

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 12

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

GTS

GTS

EMAX

I21

ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ างรับ

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558

0.024 ลบ.
0.10 ลบ.
- ลบ.
-

เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัท ย่อ ยกู้ยื ม เงิ น EMAX เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย นในการประกอบธุร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยเงิ น กู้ยื ม
ดังกล่าวได้ มีการชําระคืนหมดแล้ ว มีอตั ราดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75
ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กบั
ต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.75 – 7.10

- ลบ.
2.50 ลบ.
2.50 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
0.006 ลบ.
- ลบ.
เงินให้ ก้ ู
9.20 ลบ. -ยอดยกมา
13.50 ลบ. -กู้เพิ่ม
22.70 ลบ. -ชําระคืน
- ลบ. -ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
0.17 ลบ. -ยอดยกมา
0.34 ลบ. -ดอกเบี ้ยรับ
- ลบ. -ดอกเบี ้ยค้ างรับ

เหตุผลและความจําเป็ น
- ลบ. บริ ษัทย่อยให้ บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทโดยเงินกู้ยืม
14.00 ลบ. ดังกล่าวมีอตั ราดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 ซึ่งเป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่ตํ่ากว่าต้ นทุนเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของ
- ลบ. บริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.75 – 8.75
14.00 ลบ.
- ลบ.
0.04 ลบ.
0.04 ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 13

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

GTS

GTS

I21

I21

เงินกู้
-ยอดยกมา
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เงินกู้
-ยอดยกมาแ
-กู้เพิ่ม
-ชําระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมา
-ดอกเบี ้ยจ่าย
-ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558
เงินกู้
- ลบ. -ยอดยกมา
4.00 ลบ. -กู้เพิ่ม
4.00 ลบ. -ชําระคืน
- ลบ. -ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
- ลบ. -ยอดยกมา
0.014 ลบ. -ดอกเบี ้ยจ่าย
- ลบ. -ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
4.40 ลบ.
- ลบ.
4.40 ลบ.
- ลบ.

-

เหตุผลและความจําเป็ น
- ลบ. บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทโดยเงินกู้ยืม
66.00 ลบ. ดังกล่าวได้ มีการชําระคืนหมดแล้ ว มีอตั ราดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 – 7.10 ซึง่ เป็ นอัตราดอกเบี ้ยที่เท่ากับต้ นทุน
66.00 ลบ. เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย ซึง่ มีอตั ราดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.75 – 7.10
- ลบ.
- ลบ.
0.71 ลบ.
- ลบ.
เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทย่อยกู้ยืมเงินบริ ษัทย่อย เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มีอตั ราดอกเบี ้ย
ร้ อยละ 7.10 ซึ่ง เป็ นอัตราดอกเบี ย้ ที่ สูง กว่าต้ นทุนเงิ น กู้ยืมจากสถาบันการเงิ น ของบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ่ง มี อัตรา
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่างร้ อยละ 6.50 – 7.10 ทังนี
้ ้ GTSได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวแล้ ว

- ลบ.
0.17 ลบ.
- ลบ.

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
1. บริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ มีการกู้ยืมระหว่างกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบธุรกิจปกติของแต่ละบริ ษัท โดยมีการทําสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการคิดดอกเบี ้ยระหว่างกันโดยอ้ างอิง
จากต้ นทุนอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ให้ ก้ ยู ืม จึงเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ น มีความสมเหตุสมผล และสามารถอ้ างอิงได้ กบั อัตราดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
2. การกู้ยืมระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น กับบริ ษัทย่อย เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นในอดีตในช่วงของการปรับโครงสร้ างการถือหุ้นของกลุม่ บริ ษัท ซึง่ ได้ มีการชําระคืนเรี ยบร้ อยแล้ ว อย่างไรก็ดี ในอนาคตบริ ษัทและ
บริ ษัทในกลุม่ ไม่ควรมีการให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นกู้ยืมอีกต่อไป ซึง่ บริ ษัทได้ มีการกําหนดไว้ ในนโยบายการทํารายการะหว่างกันเรี ยบร้ อยแล้ ว

ส่วนที่ 2.14 หน้ าที่ 14

บริ ษัท เอแอลที เทเลคอม จํากัด (มหาชน)

4. รายการอื่น ๆ
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

ALTH
-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

งวด 9 เดือน ปี 2558
ลูกหนี ้เงินค้ างชําระ
ค่าเงินลงทุน EMAX

13.52 ลบ.

เหตุผลและความจําเป็ น
เนื่องจากกลุ่มบริ ษัทมีการปรับโครงสร้ างทางธุรกิจเพื่อต้ องการมุ่งเน้ นการประกอบธุรกิจในกลุ่มโทรคมนาคมเท่านัน้ จึงมีการ
จําหน่ายเงินลงทุนใน EMAX ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายมิเตอร์ ไฟฟ้าออกไปให้ แก่ ALTH ในราคาหุ้นละ 25.27 บาท
ซึง่ เท่ากับมูลค่าตามบัญชีตอ่ หุ้นตามงบการเงินล่าสุดได้ แก่ งวดวันที่31ธันวาคม2557 ของ EMAX รวมเป็ นเงิน 13.52 ล้ านบาท
โดยมีการทําสัญญาซื ้อขายหุ้นเมื่ อวันที่ 31มี นาคม2558 ทัง้ นี ้ ALTH ได้ จ่ายชําระค่าเงินลงทุนดังกล่าวแล้ วในเดือน
พฤษภาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
การทํารายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียวเนื่องจากการปรับโครงสร้ างของบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบจึงมี
ความเห็นว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ น และมีความสมเหตุสมผล โดยมีการกําหนดราคาซื ้อขาย
กันที่ราคาตามมูลค่าทางบัญชี ซึ่งเป็ นวิธีในการกําหนดมูลค่าหุ้นตามมาตรฐานทัว่ ไปวิธีหนึ่ง และผลของการขายเงินลงทุนใน
EMAX ดังกล่าวก็ได้ สะท้ อนอยู่ในงบการเงินงวด 9 เดือนสิ ้นสุด 30 กันยายน 2558 แล้ ว
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5. การคํา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 บริ ษัทได้ รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จํานวน 6 แห่ง, สถาบันการเงิน, บริ ษัท
หลักทรัพย์ และบุคคลธรรมดา เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,949 ล้ านบาท ซึ่งวงเงินทังหมดนั
้
นคํ
้ ้าประกันโดยสิทธิเรี ยกร้ องใน
บัญชีเงินฝากของบริ ษัท, มอบอํานาจรับเงิน, การจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างของบริ ษัท, คํ ้าประกันโดยบริ ษัท, คํ ้า
ประกันโดยบริ ษัทย่อยและการคํ ้าประกันโดยกรรมการของบริ ษัท ได้ แก่ นางปรี ญาภรณ์ ตังเผ่
้ าศักดิ์, นางสาวปรี ยาพรรณ
ภูวกุล และนายปยุต ภูวกุลวงศ์ ซึง่ คํ ้าประกันวงเงินกู้ให้ แก่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ

6. ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในช่วงปี 2557 ถึงงวด 9 เดือนของปี 2558 กลุม่ บริษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยแบ่ง
การทํารายการออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น บริ ษัทซื ้อเคเบิลใยแก้ วนําแสงจากบริ ษัทย่อยเพื่อ
ให้ บริ การลูกค้ า ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทําให้
บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยมีการกําหนดราคาและเงื่อนไชการค้ าที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั การ
ทํารายการกับบุคคู่ ้ าทัว่ ไป
• รายการซื ้อ-ขายและให้ บริ การอื่น เช่น การใช้ บุคลากรฝ่ ายบุคคลร่ วมกัน หรื อการให้ บริ ษัทย่อยเช่าพื ้นที่
สําหรับเก็บสินค้ า ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว มี
ความเห็นว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่
อย่างใด
• รายการกู้-ยื ม เช่ น บริ ษั ท และบริ ษั ท ในกลุ่มมี การกู้ยืม ระหว่า งกัน เพื่ อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ยนในการ
ประกอบธุรกิจปกติของแต่ละบริ ษัท โดยมีการทําสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการคิดดอกเบี ้ย
ระหว่างกันโดยอ้ างอิงจากต้ นทุนอัตราดอกเบีย้ ของบริ ษัทที่ให้ ก้ ูยืม จึงเป็ นรายการที่เกิดขึน้ ตามความ
จําเป็ น มีความสมเหตุสมผล และสามารถอ้ างอิงได้ กบั อัตราดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน อย่างไรก็ดี กลุม่
บริ ษั ท มี ร ายการให้ ก รรมการและผู้ถือ หุ้น กู้ยืม ซึ่ง เป็ นรายการที่ เกิ ด ขึ น้ ในอดี ต และได้ มี ก ารชํ า ระคื น
้ ้ ในอนาคตบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่มจะไม่มีการให้ กรรมการและผู้ถือหุ้นกู้ยืมอีกต่อไป
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
ซึง่ บริษัทได้ มีการกําหนดไว้ ในนโยบายการทํารายการะหว่างกันเรี ยบร้ อยแล้ ว
7. มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
บริ ษั ท ได้ มี ก ารกํ า หนดมาตรการและขั น้ ตอนการอนุ มัติ ร ายการระหว่ า งกั น แล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ่ า นมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ายน 2558 โดยหากบริ ษัทมีความจําเป็ นที่จะต้ องทํารายการระหว่าง
กัน กับ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ห รื อ มี ส่ว นได้ เ สี ย บริ ษั ท จะให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ใ ห้
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และ/หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึง่ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสียในการทํารายการ จะ
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ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกันจําแนก
ตามประเภทรายการมีดงั นี ้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื ้อและขายสินค้ า วัตถุดิบ เป็ นต้ น โดย
การทํ า รายการดัง กล่า วจะต้ อ งมี เ งื่ อ นไขการค้ า และราคาที่ เ ป็ นธรรมและไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด การถ่า ยเท
ผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้ กับการทํารายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทั่วไป หรื อการทํารายการ
ระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบุคคลทัว่ ไป หรื อการทํารายการในลักษณะ
เดี ย วกับ ของผู้ป ระกอบการอื่ น ในธุ ร กิ จ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี น โยบายให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้
พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส
และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสํานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการเช่า
ทรัพย์สนิ หรื อรายการเกี่ยวกับการซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าว และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรั พย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สํานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืม
เงินเพื่อให้ บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นําไปประกอบธุรกิจหรื อดําเนินงานแทนบริษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ
ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและสํานักงานก.ล.ต. รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัท เพื่อให้ การ
ตัดสินใจเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย โดย
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงานประจําปี ของ
บริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
8. แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทํารายการต่อไปในอนาคตได้ แก่
• การซือ้ ขายสินค้ าระหว่างบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม และการซือ้ ขายและให้ บริ การอื่น ซึ่งเกิดขึน้ จาก
ความจําเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท สําหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึ ้นในอนาคต
นันบริ
้ ษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
• การกู้ยืมระหว่างบริษัทและบริษัทในกลุม่ ซึง่ เป็ นการกู้ยืมเงินระหว่างกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ใน
การประกอบธุรกิจปกติของแต่ละบริ ษัท โดยมีการทําสัญญาอย่างเป็ นลายลักษณ์อกั ษรและมีการคิด
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ดอกเบี ้ยระหว่างกันโดยอ้ างอิงจากต้ นทุนอัตราดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ให้ ก้ ูยืม จึงเป็ นรายการที่เกิดขึน้
ตามความจําเป็ น มีความสมเหตุสมผล และสามารถอ้ างอิงได้ กบั อัตราดอกเบี ้ยจากสถาบันการเงิน
• ในส่วนของการคํ ้าประกันวงเงินกู้โดยกรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าไม่มีความจําเป็ น
จะต้ อ งให้ ก รรมการท่ า นใดต้ อ งคํ า้ ประกัน วงเงิ น กู้ข องบริ ษั ท ในนามส่ว นบุค คลอี ก ต่ อ ไป โดยจะ
ดําเนินการเจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวภายหลังจากที่บริ ษัทเข้ าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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