บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

14. รายการระหว่ างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งของบริษัท เอแอลที เทเลคอม จากัด (มหาชน) ที่มกี ารทารายการกับกลุ่มบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1 คุณปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์

- เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นทำงตรงในสัดส่วนร้ อยละ 6.96 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ ำนบำท และเป็ นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 35.00 ของ ALTH

2 คุณปรียำพรรณ ภูวกุล

- เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นทำงตรงในสัดส่วนร้ อยละ 6.96 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ ำนบำท และเป็ นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 35.00 ของ ALTH

3 คุณปยุต ภูวกุลวงศ์
4 คุณบัญชำ กำนตำนนท์

- เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นทำงตรงในสัดส่วนร้ อยละ 5.97 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ ำนบำท และเป็ นผู้ถือหุ้นสัดส่วนร้ อยละ 30.00 ของ ALTH
- เป็ นกรรมกำรบริษัท และเป็ นกรรมกำรผู้จดั กำรของ I21 และ INN (ลำออกจำกกรรมกำรบริ ษัท ณ วันที่ 5 มกรำคม 2559 ลำออกจำกตำแหน่งกรรมกำรผู้จดั กำร I21 และ INN
ณ วันที่ 26 มกรำคม 2559)
- เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 4.50 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ ำนบำท

5 คุณณัฐวรรณ แซ่กงั
6 บริษัท เอ็นเนอร์ จี แม็คซ์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จำกัด (“EMAX”)
7 บริษัท เอแอลที โฮลดิ ้ง จำกัด (“ALTH”)

8 บริษัท อินโนว่ำ เทเลคอมมิวนิเคชัน่ (“INN”)1)

ความสัมพันธ์

-

EMAX เป็ นบริษัทที่มีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน ได้ แก่ ALTH ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 97.27 และมีกรรมกำรร่วมกันคือ คุณปรี ญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์และคุณปยุต ภูวกุลวงศ์
EMAX จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 31 มีนำคม 2549 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ ว 55.00 ล้ ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจผลิต ประกอบ ติดตัง้ และจำหน่ำยมิเตอร์ ไฟฟ้ำ
ALTH เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนจดทะเบียน 500.00 ล้ ำนบำท
ALTH เป็ นผู้ถือหุ้นของ EMAX ร้ อยละ 97.27 ของทุนจดทะเบียน 55.00 ล้ ำนบำท
ALTH จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 29 มกรำคม 2558 ทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระแล้ ว 20.00 ล้ ำนบำท เพื่อประกอบธุรกิจลงทุนในบริษัทต่ำงๆ
เป็ นบริ ษัทย่อยซึ่งบริ ษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.75ของทุนจดทะเบียน 40.00 ล้ ำนบำท โดยคุณปรี ญำภรณ์ ตั ้งเผ่ำศักดิ์ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 0.25 ของทุนจดทะเบียน
40.00 ล้ ำนบำท
มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัทคือ คุณปรี ญำภรณ์ ตั ้งเผ่ำศักดิ์ คุณปยุต ภูวกุลวงศ์และคุณปรียำพรรณ ภูวกุล
เป็ นบริษัทย่อยซึง่ บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 100.00 ของทุนจดทะเบียน 30.00 ล้ ำนบำท
มีกรรมกำรร่วมกันกับบริ ษัทคือ คุณปยุต ภูวกุลวงศ์และคุณปรี ญำภรณ์ ตั ้งเผ่ำศักดิ์
เป็ นบริษัทของครอบครัวคุณเอกพล ตังเผ่
้ ำศักดิ์ ซึง่ เป็ นคูส่ มรสของคุณปรีญำภรณ์ ตังเผ่
้ ำศักดิ์
คุณเอกพล ตังเผ่
้ ำศักดิ์ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บจก.เซ็นเจอร์ ร้ อยละ 2.94 ของทุนจดทะเบียน 17.00 ล้ ำนบำท

9 บริษัท ไอ ทเวนตี ้ วัน อินเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่
(“I21”)
10 บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด
- ประกอบธุรกิจจำหน่ำยเฟอร์ นิเจอร์
หมำยเหตุ 1) ในเดือนเมษำยน 2558 ALT ได้ ขำยหุ้น INN จำนวน 15,000 หุ้น ที่รำคำ 100 บำท ให้ แก่คณ
ุ บัญชำ กำนตำนนท์ ซึง่ เป็ นรำคำที่เท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ เพื่อตอบแทนในฐำนะที่เป็ นผู้บริหำรของ INN และ I21 อย่ำงไรก็ดี ในเดือน
กุมภำพันธ์ 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้นคืนจำกคุณบัญชำทังหมดแล้
้
ว

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 1

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

รายการระหว่ างกันสาหรับงวดปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2557 31 ธันวาคม 2558 และ 31 มีนาคม 2559
1. รายการซือ้ -ขายสินค้ าและให้ บริการตามธุรกิจปกติ
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ปี 2558

ALT

I21

1) ซื ้อสินค้ ำ

0.08 ลบ. 1) ซื ้อสินค้ ำ

ALT

INN

1) ลูกหนี ้กำรค้ ำ

0.01 ลบ. 1) ลูกหนี ้กำรค้ ำ

ALT

EMAX

GTS

I21

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559

0.25 ลบ.

-

- ลบ.

-

2) ซื ้อสินค้ ำ

0.21 ลบ.

1) ซื ้อสินค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

0.05 ลบ. 1)ซื ้อสินค้ ำ
0.005 ลบ.
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

1) ซื ้อสินค้ ำ
24.88 ลบ. 1) ซื ้อสินค้ ำ
134.90 ลบ.
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ
27.48 ลบ. เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ 138.54 ลบ.
2) ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย 13.83 ลบ. 2) ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรขำย 0.13 ลบ.

-

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 2

บริ ษัทมีกำรซื ้อสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงจำก I21 เพื่อนำใช้ ในกำรให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำ ซึง่ เป็ นธุรกิจ
ปกติของบริษัท
ทัง้ นี ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คืนจำกผู้บ ริ ห ำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง ALT กับ
I21 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
INN ซื ้อสำยอำกำศจำก ALT และว่ำจ้ ำงติดตังอุ
้ ปกรณ์ ไฟฟ้ำตังแต่
้ ปี 2555 โดยยังมิได้ รับชำระ
12,966 บำท ปั จจุบนั ได้ รับชำระแล้ วในเดือนพฤศจิกำยน 2558
บริ ษั ท มีกำรซือ้ สำยเชื่อมต่อ(Connector)จำก INN เพื่อน ำใช้ ในกำรให้ บ ริ กำรแก่ลูกค้ ำ ซึ่งเป็ น
ธุรกิจปกติของบริษัท
ทัง้ นีใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น INN คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง ALT กับ
INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
- ลบ. บริ ษัทมีกำรซื ้อมิเตอร์ ไฟฟ้ำจำก EMAX เพื่อนำใช้ ในกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ ซึ่งเป็ น ธุรกิจปกติของ
- ลบ. บริษัท โดยมีกำรชำระค่ำสินค้ ำ 5,000 บำทแล้ ว
GTSซื ้อสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและอุปกรณ์เชื่อมต่อจำก I21 เพื่อนำใช้ ในกำรให้ บริกำรแก่ลกู ค้ ำ
ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัทย่อยจ่ำยชำระค่ำสินค้ ำล่ำช้ ำ จึงถูกปรับตำมนโยบำยกำรขำยสินค้ ำของ I21 โดยในปี 2557
ถูกปรับเป็ นเงิน 13,834,051 บำทและ ปี 2558 ถูกปรับเป็ นเงิน 127,264 บำท,
ทัง้ นี ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง GTS กับ
I21 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

GTS

INN

GTS

EMAX

INN

IH

1) ซื ้อสินค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

ปี 2558
1.64 ลบ. 1) ซื ้อสินค้ ำ
1.56 ลบ. เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559

15.99 ลบ.
4.90 ลบ.

-

-

GTSซื ้อสำยอำกำศ, สำยเชื่อมต่อ และอุปกรณ์ ต่ำง ๆ จำก INN เพื่อน ำใช้ ในกำรให้ บ ริ กำรแก่
ลูกค้ ำ ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษัท
ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น INN คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง GTS กับ
INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

-

GTSมีกำรซื ้อมิเตอร์ ไฟฟ้ำจำก EMAX เพื่อนำใช้ ในกำรให้ บริ กำรแก่ลูกค้ ำ ซึ่งเป็ นธุรกิจปกติของ
บริษัท
ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 และ INN คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง
I21 กับ INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

1) ซื ้อสินค้ ำ

0.008 ลบ.

I21

1) ซื ้อสินค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

1.10 ลบ. 1) ซื ้อสินค้ ำ
3.34 ลบ.
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

- ลบ.
- ลบ.

-

I21

1) ซื ้อสินค้ ำ
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

5.00 ลบ. 1) ซื ้อสินค้ ำ
4.32 ลบ.
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำ

13.94 ลบ.
0.014 ลบ.

-

กิจกำรร่วมค้ ำ IH ซื ้อสำยเคเบิลใยแก้ วนำแสงและสำยเชื่อมต่อจำก I21 เพื่อนำใช้ ในกำรสร้ ำง
โครงข่ำยเคเบิลแก้ วนำแสงเพื่อให้ ลกู ค้ ำเช่ำ ซึง่ เป็ นธุรกิจปกติของบริษัท
ทังนี
้ ้ในงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง IH กับ I21
จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำซึง่ เทียบเคียงกันได้ กบั กำรทำรำยกำรกับคูค่ ้ ำทัว่ ไป

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 3

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

2. รายการซือ้ -ขายและให้ บริการอื่น
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

ALT

บจก. เซ็นเจอร์ 1) ซื ้อสินค้ ำ

EMAX

ปี 2558
0.08 ลบ. 1) ซื ้อสินค้ ำ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559

0.63 ลบ. 1) ซื ้อสินค้ ำ

1) รำยได้ คำ่ บริหำรจัดกำร 0.55 ลบ. 1)รำยได้ คำ่ บริหำรจัดกำร 0.28
ลูกหนี ้อื่น
0.41 ลบ. ลบ.

0.02 ลบ. บริ ษั ท ซือ้ เฟอร์ นิ เจอร์ จำกบริ ษั ท เซ็ น เจอร์ จำกัด ซึ่งประกอบธุ รกิ จจำหน่ ำ ยเฟอร์ นิ เจอร์ เพื่ อ
นำมำใช้ ในสำนักงำนของบริ ษั ท เป็ นมูลค่ำ 79,610 บำทในปี 2557 634,935 บำท ในปี 2558
และ23,095 บำท ในช่วง 3 เดื อนแรกของปี 2559 โดยมีกำรเปรี ยบเทียบรำคำและเงื่อนไขกำร
กำรค้ ำกับผู้ขำยเฟอร์ นิเจอร์ รำยอื่นตำมกระบวนกำรจัดซื ้อของบริษัท

-

-

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 4

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ เนื่องจำกบริ ษัทมีกำรปรับปรุ งสำนักงำนจึงมีกำรจัดซื ้อเฟอร์ นิเจอร์ และ
อุปกรณ์ สำนักงำนใหม่ และในกำรจัดซื ้อก็ได้ มีกำรเปรี ยบเทียบรำคำตำมที่กำหนดไว้ ในขัน้ ตอน
กำรจัดซื ้อตำมปกติของบริ ษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ น
รำยกำรที่ เกิด ขึน้ ตำมควำมจำเป็ น และมีค วำมสมเหตุสมผล โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ ที่
สำมำรถเปรียบเทียบกันได้ กบั กำรทำรำยกำรดังกล่ำวกับร้ ำนค้ ำอื่นทัว่ ไป
เหตุผลและควำมจำเป็ น
บริษัทมีกำรเรียกเก็บค่ำบริหำรจัดกำรกับ EMAX ตังแต่
้ ปี 2551 เนื่องจำกมีกำรใช้ บุคลำกรร่วมกัน
บำงส่วน อย่ำงไรก็ดี นับตังแต่
้ ชว่ งปี 2554 EMAX ได้ มีกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและเพิ่มบุคลำกรใน
กำรทำงำนเป็ นของตนเองแล้ ว แต่ทำงบริ ษัทยังคงต้ องส่งบุคลำกรฝ่ ำยบัญ ชีไปช่วย EMAX ให้
จัดทำงบกำรเงินให้ ได้ มำตรฐำนตำมที่ต้องกำรและมีกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงด้ ำนกำรสรรหำ
ทรั พ ยำกรบุ ค คลรวมถึ งกำรฝึ ก อบรมต่ำ งๆ ร่ ว มกัน ในฐำนะที่ เป็ น บริ ษั ทย่อ ย โดยมี ก ำรคิ ด
ค่ำบริกำรตำมจำนวนชัว่ โมงกำรทำงำนของบุคคลำกรที่ส่งไปซึง่ เท่ำกับไตรมำสละ 138,342 บำท
หรือเท่ำกับ 553,368 บำทในปี 2557 และ 276,684 บำทในปี 2558
อย่ำงไรก็ดี นับตังแต่
้ ไตรมำสที่ 3 ปี 2558 ทำง EMAX มิได้ มีกำรใช้ บคุ ลำกรร่วมกับกลุ่มบริษัทอีก
ต่อไป เนื่องจำกไม่มีควำมจำเป็ นต้ องจัดทำงบกำรเงินตำมมำตรฐำนของกลุม่ บริษัท และได้ มีกำร
ดำเนินกำรเพื่อสรรหำบุคลำกรต่ำงๆ เองแล้ ว

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559

2)ค่ำใช้ จำ่ ยในกำรบริกำร 0.07
ลบ.

ALT มีกำรเช่ำพื ้นที่ของ EMAX เพื่อเก็บสินค้ ำชัว่ ครำว เป็ นระยะเวลำตังแต่
้ 21 เมษำยน 2558 ถึง
20 มีนำคม 2559 โดยมีกำรจัดทำสัญญำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษร โดยค่ำเช่ำช่วงระหว่ำงเดือน
เมษำยนถึงธันวำคม เป็ นเงิน 45,000 บำท ทังนี
้ ้ EMAX ได้ เก็บเงินค่ำแรงขนย้ ำยสินค้ ำมำจัดเก็บ
รวมกับ ค่ำใช้ อุป กรณ์ สำนักงำนอีก 23,655 บำท รวมเป็ น ค่ำ ใช้ จ่ำยทังหมด
้
66,655 บำท ทัง้ นี ้
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ เพียงครั ง้ เดียว เนื่องจำกในช่วงเวลำดังกล่ำวบริ ษัทมิได้ มี
กำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำโกดังเช่ำเดิมที่หมดอำยุลงเพรำะพิจำรณำแล้ วว่ำไม่มีควำมจำเป็ นต้ องเช่ำ
จึงต้ องหำพื ้นที่เพื่อเก็บสินค้ ำชัว่ ครำวก่อนรอส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ ำ อย่ำงไรก็ดี บริษัทได้ ทำกำรย้ ำย
สินค้ ำออกจำกพื ้นที่ของ EMAX และยกเลิกกำรเช่ำตังแต่
้ สิ ้นเดือนธันวำคม 2558 โดยได้ ทำกำร
ยกเลิกสัญญำเช่ำแล้ วและจะไม่มีกำรเช่ำอีกในอนำคต
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรเรียกเก็บค่ำบริกำรระหว่ำงกันในอดีตเกิดขึ ้นเนื่องจำกบริษัทต้ องให้ ควำมช่วยเหลือ EMAX ใน
ฐำนะบริษัทย่อย เพื่อให้ มีกำรจัดทำงบกำรเงินและกำรอบรมบุคลำกรให้ ได้ มำตรฐำนตำมที่กลุ่ม
บริ ษัทต้ องกำร อย่ำงไรก็ดี ในปั จจุบนั EMAX มิได้ อยู่ในฐำนะบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทอีกต่อไป
จึงไม่มีควำมจำเป็ นที่บริ ษัทจะต้ องให้ ควำมช่วยเหลือในกำรจัดทำงบกำรเงินและกำรฝึ กอบรม
ดังเช่น ในอดี ต อี ก ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำ วจึงเป็ น รำยกำรที่ เกิ ด ขึน้ ตำมควำมจำเป็ น มีค วำม
สมเหตุสมผล โดยมีกำรกำหนดอัตรำค่ำบริกำรที่เทียบเคียงกันได้ กบั ต้ นทุนบุคลำกรของบริษัท
สำหรับ รำยกำรเช่ำ พืน้ ที่ เพื่ อใช้ เป็ น ที่ เก็บ ของชั่วครำวนัน้ เป็ น รำยกำรที่ เกิด ขึน้ เพียงครัง้ เดี ยว
เนื่องจำกควำมจำเป็ นทำงธุรกิจในช่วงเวลำดังกล่ำว มีควำมสมเหตุสมผล โดยมีกำรจัดทำสัญญำ
และคิดอัตรำค่ำเช่ำซึง่ สำมำรถเทียบเคียงกันได้ กบั อัตรำกำรเช่ำพื ้นที่โรงงำนของ EMAX ซึง่ เช่ำกับ
บุคคลภำยนอก อย่ำงไรก็ดี หำกในอนำคตจะต้ องมีกำรเช่ำพื ้นที่จำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันอย่ำง

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 5

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

I21

1) รำยได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น

ปี 2558

0.40 ลบ.
0.08 ลบ.

1) รำยได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559

0.32 ลบ.
0.08 ลบ.

-

ต่อเนื่อง คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควรให้ มีกำรว่ำจ้ ำงผู้ประเมินอิสระ เพื่อประเมินรำคำค่ำเช่ำ
ยุติ ธรรมเพื่อใช้ อ้ำงอิงกำรกำหนดค่ำเช่ำระหว่ำงกันให้ ชัดเจน และจัดทำสัญ ญำอย่ำงเป็ นลำย
ลักษณ์อกั ษร
เหตุผลและควำมจำเป็ น
ในปี 2557 บริษัทมีรำยได้ อื่นจำก I21 ประกอบด้ วยค่ำบริหำรจัดกำร 276,000 บำท, ค่ำเช่ำพื ้นที่
คลังสินค้ ำของบริษัท 36,000 บำท และค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกัน 84,761 บำท สำหรับงวด
ปี 2558 บริ ษั ทมีรำยได้ อื่นจำก I21 ประกอบด้ วยค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกัน 84,761 บำท
และค่ำบริหำรจัดกำร 230,883 บำท
บริ ษั ทมีกำรเรี ยกเก็ บค่ำบริ ห ำรจัดกำรจำก I21 เนื่องจำกมีกำรใช้ บุคลำกรร่ วมกัน บำงส่วน ซึ่ง
ได้ แก่ฝ่ำยบัญชีและฝ่ ำยบุคคลเพื่อให้ บริ ษัทย่อยจัดทำงบกำรเงินให้ ได้ มำตรฐำนตำมที่ต้องกำร
และมีกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงด้ ำนกำรสรรหำทรัพยำกรบุคคลรวมถึงกำรฝึ กอบรมต่ำงๆ ร่วมกัน
ในฐำนะที่ เป็ น บริ ษั ทย่อยของบริ ษัท โดยมีกำรคิ ดค่ำบริ กำรตำมจำนวนชั่วโมงกำรท ำงำนของ
บุค ลำกรที่ส่งไป สำหรับ ค่ำเช่ำพืน้ ที่ ค ลังสิน ค้ ำ บริ ษั ท มีกำรเช่ ำพืน้ ที่ระหว่ำงเดื อนมกรำคมถึง
พฤษภำคม 2557 เพื่อใช้ เก็บสินค้ ำของ I21โดย มีกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำโดยอ้ ำงอิงจำกค่ำเช่ำ
พื ้นที่ในบริ เวณใกล้ เคียงและในส่วนของค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกันนัน้ ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียม
หนังสือค ้ำประกันจำกสถำบันกำรเงินส่วนที่ I21 มีกำรใช้ วงเงินหนังสือค ้ำประกันร่วมกันกับ ALT
ในฐำนะบริษัทย่อย
ทัง้ นีใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คื นจำกผู้บ ริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง ALT กับ
I21 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรเรียกเก็บค่ำบริหำรจัดกำรดังกล่ำวเกิดขึ ้นเพื่อให้ บริษัทย่อยมีมำตรฐำนในกำรจัดทำงบกำรเงิน
และมีบคุ ลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำม

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 6

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

INN

1) รำยได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น

ปี 2558

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

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559

0.89 ลบ.
0.13 ลบ.

-

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 7

จำเป็ น มี ค วำมสมเหตุส มผล โดยมี กำรก ำหนดอัต รำค่ำ บริ กำรที่ เที ยบเคี ยงกัน ได้ กับ ต้ น ทุน
บุคลำกรของบริษัท
สำหรับรำยกำรเช่ำพื ้นที่คลังสินค้ ำ เป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นในกำรประกอบธุรกิจ
ของบริ ษั ท ย่อ ย โดยมี ก ำรก ำหนดอัต รำค่ำ เช่ำ ที่ เที ยบเคี ยงกัน ได้ จ ำกกำรเช่ำ พื น้ ที่ ในบริ เวณ
ใกล้ เคียง
ในส่ว นของค่ำธรรมเนียมธนำคำรนัน้ เกิด ขึน้ เนื่ องจำกบริ ษั ท มีกำรให้ I21 ใช้ วงเงิน หนังสือค ำ้
ประกันร่วมกันในฐำนะบริ ษัทย่อย จึงเป็ นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้ มีกำรเรี ยก
เก็บค่ำธรรมเนียมโดยอ้ ำงอิงกับอัตรำที่ถกู เรียกเก็บโดยสถำบันกำรเงิน
เหตุผลและควำมจำเป็ น
ในปี 2557 บริ ษัทมีรำยได้ อื่นจำก INN ประกอบด้ วยค่ำบริหำรจัดกำร 485,832 บำท, ค่ำเช่ำพื ้นที่
คลังสิน ค้ ำ 383,802 บำท และค่ำ ธรรมเนี ยมหนังสื อ ค ำ้ ประกัน 60,000 บำท ส ำหรั บ ปี 2558
บริ ษั ทมีรำยได้ อื่น จำก INN ประกอบด้ วยค่ำบริ ห ำรจัดกำร 509,166 บำท และค่ำเช่ำ 317,694
บำทและค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกัน 60,000 บำท โดยบริษัทมีกำรเรียกเก็บค่ำบริ หำรจัดกำร
จำก INN เนื่องจำกมีกำรใช้ บุคลำกรร่วมกันบำงส่วน ซึ่งได้ แก่ฝ่ำยบัญ ชีและฝ่ ำยบุคคลเพื่อให้
บริ ษัทย่อยจัดทำงบกำรเงินให้ ได้ มำตรฐำนตำมที่ต้องกำรและมีกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงด้ ำน
กำรสรรหำทรัพยำกรบุคคลรวมถึงกำรฝึ กอบรมต่ำงๆ ร่วมกันในฐำนะที่เป็ นบริษัทย่อยของบริ ษัท
โดยมีกำรคิดค่ำบริ กำรตำมจำนวนชั่วโมงกำรทำงำนของบุคคลำกรที่ส่งไป สำหรับค่ำเช่ำพื ้นที่
คลังสินค้ ำนัน้ มีกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำโดยอ้ ำงอิงจำกค่ำเช่ำในบริ เวณใกล้ เคียง และในส่วนของ
ค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกันนัน้ ได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกันจำกสถำบันกำรเงินส่วน
ที่ INN มีกำรใช้ วงเงินหนังสือค ้ำประกันร่วมกันกับ ALT ในฐำนะบริษัทย่อย
ทัง้ นีใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น INN คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง ALT กับ
INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

GTS

I21

INN

IH

-

1) รำยได้ อื่น

ปี 2558

1) รำยได้ อื่น
ลบ.

0.05 ลบ. 1) รำยได้ อื่น

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559

0.0009

0.12 ลบ.

-

-

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 8

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรเรียกเก็บค่ำบริหำรจัดกำรดังกล่ำวเกิดขึ ้นเพื่อให้ บริษัทย่อยมีมำตรฐำนในกำรจัดทำงบกำรเงิน
และมีบคุ ลำกรที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำม
จำเป็ น มี ค วำมสมเหตุส มผล โดยมี กำรก ำหนดอัต รำค่ำ บริ กำรที่ เที ยบเคี ยงกัน ได้ กับ ต้ น ทุน
บุคลำกรของบริษัท
สำหรับรำยกำรเช่ำคลังสินค้ ำซึ่งเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นในกำรประกอบธุรกิจของ
บริษัทย่อย โดยมีกำรกำหนดอัตรำค่ำเช่ำที่เทียบเคียงกันได้ จำกค่ำเช่ำในบริเวณใกล้ เคียง และใน
ส่วนของค่ำธรรมเนียมธนำคำรนัน้ เกิดขึ ้นเนื่องจำกบริษัทมีกำรให้ INN ใช้ วงเงินสินเชื่อร่วมกันใน
ฐำนะบริษัทย่อย จึงเป็ นรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผล โดยบริษัทได้ มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียม
โดยบริษัทได้ มีกำรเรียกเก็บค่ำธรรมเนียมโดยอ้ ำงอิงกับอัตรำที่ถกู เรียกเก็บโดยสถำบันกำรเงิน
เหตุผลและควำมจำเป็ น
GTSมีกำรเรียกเก็บค่ำอบรมพนักงำนจำก INN 937.25 บำท
ทัง้ นีใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น INN คืนจำกผู้บ ริ ห ำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง GTSกับ
INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรเรี ยกเก็บค่ำบริ หำรจัดกำรดังกล่ำวเกิดขึ ้นเพื่อให้ บริ ษัทย่อยมีมำตรฐำนในกำรทำงำน ดังนัน้
รำยกำรดังกล่ำวจึงเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ น มีควำมสมเหตุสมผล โดยมีกำรกำหนด
อัตรำค่ำบริกำรที่เทียบเคียงกันได้ กบั ต้ นทุนค่ำบุคลำกรของบริษัท
เหตุผลและควำมจำเป็ น
I21มีรำยได้ อื่น จำกกิ จกำรร่ วมค้ ำ IH เป็ น จำนวนเงิน 52,500 บำท และ 115,338.64 บำทในปี
2557 และปี 2558 ตำมลำดับ โดยรำยได้ อื่นได้ แก่ ค่ำธรรมเนียมหนังสือค ้ำประกันจำกสถำบัน

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวด 3 เดือน ปี 2559
กำรเงิ น ส่ว นที่ IH มี ก ำรใช้ ว งเงิน ของ I21 ในกำรออกหนังสื อ ค ำ้ ประกัน ร่ ว มกัน เพื่ อ ให้ ไว้ กั บ
คู่สัญ ญำของ IH เก็ บ ไว้ เป็ น หลักประกัน โดยก ำหนดอัต รำค่ำ ธรรมเนี ยมจำกอัต รำที่ ส ถำบั น
กำรเงินเรียกเก็บ
ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง I21กับ IH
จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

I21

INN

1) รำยได้ อื่น
ลูกหนี ้อื่น

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

1.38 ลบ.
0.35 ลบ.

-

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 9

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรเรี ยกเก็บค่ำธรรมเนียมธนำคำรนัน้ เกิดขึ ้นเนื่องจำกบริ ษัทย่อยมีกำรให้ กิจกำรร่ว มค้ ำ IH ใช้
วงเงิน สิ น เชื่ อร่ ว มกัน ในฐำนะบริ ษั ท ในกลุ่ม ALT จึงเป็ น รำยกำรที่ มี ค วำมสมเหตุส มผล โดย
กำหนดอัตรำค่ำธรรมเนียมจำกอัตรำที่สถำบันกำรเงินเรียกเก็บ
เหตุผลและควำมจำเป็ น
I21 มีรำยได้ จำก INN เป็ นจำนวนเงิน 1,330,379 บำท และ 1,376,494 บำท ในปี 2557 และปี
2558 ตำมลำดับ โดยรำยได้ อื่นได้ แก่ ค่ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำและค่ำส่วนกลำง ที่ I21 เรี ยกเก็บจำก
INN
ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 และ INN คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง
I21 กับ INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
ควำมเห็นกรรมกำรตรวจสอบ
กำรเรี ยกเก็บค่ำประปำ ค่ำไฟฟ้ำ และค่ำส่วนกลำงระหว่ำง I21 และ INN เกิดขึ ้นเนื่องจำกกำรที่
ผู้บริหำรต้ องกำรประเมินผลกำรดำเนินงำนของแต่ละบริษัทในกลุ่ม จึงมีกำรกำหนดให้ มีกำรปั น
ส่วนต้ นทุนในกำรดำเนินงำนตำมสัดส่วนโดยอ้ ำงอิงกันได้ กบั ต้ นทุนที่ I21 ต้ องจ่ำยไป

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

3. รายการกู้-ยืม
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

ALT

INN

I21

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

ปี 2558

5.16 ลบ.
4.00 ลบ.
- ลบ.
9.16 ลบ.
0.18 ลบ.
0.60 ลบ.
0.78 ลบ.

32.90 ลบ.
18.10 ลบ.
11.50 ลบ.
39.50 ลบ.

4.86 ลบ.
2.56 ลบ.
2.60 ลบ.

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-รับชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559
-

9.16 ลบ.
- ลบ.
9.16 ลบ.
- ลบ
0.78 ลบ.
0.23 ลบ.
- ลบ.

ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น INN คื นจำกผู้บ ริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง
ALTกับ INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

39.50 ลบ.
6.00 ลบ.
45.50 ลบ.
- ลบ.

2.60 ลบ.
1.17 ลบ.
- ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 10

เหตุผลและควำมจำเป็ น
บริษัทกู้ยืมเงินINN เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัท โดย
เงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ มีกำรชำระคืนหมดแล้ ว มีอตั รำดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 – 7.10 ซึ่งเป็ น
อัตรำดอกเบี ้ยที่เท่ำกับต้ นทุนของเงินกู้ยืมของ INN ซึ่งมีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำง
ร้ อยละ 6.75 – 7.10

เหตุผลและควำมจำเป็ น
บริษัทกู้ยืมเงินI21 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท โดย
เงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ มีกำรชำระคืน หมดแล้ ว มีอัตรำดอกเบีย้ ระหว่ำงร้ อยละ 6.75 ถึง
7.15 ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบีย้ ที่ เที ยบเคียงได้ กับ ต้ น ทุน เงิน กู้ยืมจำกสถำบัน กำรเงิน ของ
บริษัทย่อย ซึง่ มีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.50 – 8.75
ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดื อนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คื นจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง
ALTกับ I21 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

ปี 2558

คุณปรีญำภรณ์

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ

-

I21

คุณปรีญำภรณ์

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

3.50 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
3.50 ลบ.
1.12 ลบ.
0.23 ลบ.
1.35 ลบ.

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559
-

เหตุผลและควำมจำเป็ น
คุณปรี ญำภรณ์ ให้ บริ ษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ เป็ นเงินหมุนเวียนระยะสัน้ โดยมีกำรทำสัญญำ
กู้ยืมแต่ไม่มีกำรคิดดอกเบี ้ย บริษัทได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ วในเดือนพฤศจิกำยน
2558

-

เหตุผลและควำมจำเป็ น
ในปี 2553 บริ ษั ท ต้ องชำระเงิน มัด จำค่ำ ก่ อสร้ ำ งให้ แ ก่ผ้ ูรับ เหมำที่ บ ริ ษั ท ว่ำ จ้ ำ ง โดย
บริ ษัทได้ ใช้ กระแสเงินสดจำกI21เพื่อชำระรำยกำรดังกล่ำว ซึ่ง I21ได้ มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ให้ แก่คณ
ุ ปรี ญำภรณ์ เพื่อนำไปจ่ำยชำระให้ แก่ผ้ รู ับเหมำ โดยมีกำรทำสัญญำกู้ยืมและ
กำหนดอัต รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 6.50 ซึ่งเป็ น อัตรำดอกเบีย้ ที่ เทียบเคี ยงได้ กับ ต้ น ทุน เงิน
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษัทย่อยที่มีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.50 –
8.75 ซึง่ ยอดเงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ คงค้ ำงมำจนถึงปี 2558 ปั จจุบนั คุณปรี ญำภรณ์ได้ ชำระ
คืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ วตังแต่
้ เดือนมีนำคม 2558 ทังนี
้ ้ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่
เกิดขึ ้นในอดีตซึ่งบริ ษัทยังมิได้ มีกำรแบ่งแยกกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงบริ ษัทและผู้
ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน และยังมิได้ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกัน
ของกลุ่มบริ ษั ท อย่ำ งไรก็ดี ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษั ท ได้ มีกำรแบ่งแยกทรัพย์สินและกำรท ำ
ธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงกิจกำรและผู้ถือหุ้นแล้ วอย่ำงชัดเจน รวมถึงมีกำรกำหนดนโยบำย
ในกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มบริ ษัทแล้ ว เพื่อให้ สำมำรถบันทึกบัญ ชีได้
อย่ำงถูกต้ อง ทังนี
้ ้ กลุ่มบริษัทไม่มีนโยบำยในกำรให้ ก้ แู ก่กรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นของบริษัท
อีกต่อไป

- ลบ.
6.30 ลบ.
6.30 ลบ.
- ลบ.

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

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 11

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

INN

GTS

คุณปรีญำภรณ์

คุณปรีญำภรณ์

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

ปี 2558

1.99 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
1.99 ลบ.
0.44 ลบ.
0.15 ลบ.
0.59 ลบ.

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559
-

1.99 ลบ.
- ลบ.
1.99 ลบ.
- ลบ.
0.59 ลบ.
0.03 ลบ.
- ลบ.

-

-

1.08 ลบ.
- ลบ.
1.08 ลบ.
- ลบ.
0.76 ลบ.
0.84 ลบ.
- ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 12

เหตุผลและควำมจำเป็ น
ในปี 2553 บริ ษั ท ต้ องชำระเงิน มัด จำค่ำ ก่ อสร้ ำ งให้ แ ก่ผ้ ู รั บ เหมำที่ บ ริ ษั ท ว่ำ จ้ ำ ง โดย
บริษัทได้ ใช้ กระแสเงินสดจำกINNเพื่อชำระรำยกำรดังกล่ำว โดยINNได้ มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ให้ แก่คณ
ุ ปรี ญำภรณ์ เพื่อนำไปจ่ำยชำระให้ แก่ผ้ รู ับเหมำ โดยมีกำรทำสัญญำกู้ยืมและ
กำหนดอัต รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.50 ซึ่งเป็ น อัตรำดอกเบีย้ ที่ เทียบเคี ยงได้ กับ ต้ น ทุน เงิน
กู้ยืมของบริ ษัทย่อย ซึ่งมีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.75 – 7.10 ปั จจุบนั คุณ
ปรี ญ ำภรณ์ ได้ ชำระคื น เงิน กู้ยืมดังกล่ำ วแล้ วตัง้ แต่เดื อนมีน ำคม 2558 ทัง้ นี ้ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตซึ่งบริ ษัทยังมิได้ มีกำรแบ่งแยกกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ
ระหว่ำงบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน และยังมิได้ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรสอบทำน
รำยกำรระหว่ำ งกัน ของกลุ่ม บริ ษั ท อย่ำ งไรก็ ดี ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษั ท ได้ มีก ำรแบ่งแยก
ทรัพย์สินและกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงกิจกำรและผู้ถือหุ้นแล้ วอย่ำงชัดเจน รวมถึงมี
กำรกำหนดนโยบำยในกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำ งกัน ของกลุ่ม บริ ษั ท แล้ ว เพื่อให้
สำมำรถบัน ทึ ก บัญ ชี ได้ อ ย่ ำ งถูก ต้ อ ง ทัง้ นี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ไม่ มี น โยบำยในกำรให้ ก้ ู แก่
กรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกต่อไป
เหตุผลและควำมจำเป็ น
ในปี 2553 บริ ษั ท ต้ องชำระเงิน มัด จำค่ำ ก่ อสร้ ำ งให้ แ ก่ผ้ ูรับ เหมำที่ บ ริ ษั ท ว่ำ จ้ ำ ง โดย
บริ ษั ท ได้ ใ ช้ กระแสเงิน สดจำกGTSเพื่ อ ชำระรำยกำรดัง กล่ำ ว โดยGTSได้ มี ก ำรเบิ ก
จ่ำยเงินให้ แก่คุณ ปรี ญ ำภรณ์ เพื่อนำไปจ่ำยชำระให้ แก่ผ้ ูรับ เหมำ โดยมีกำรทำสัญ ญำ
กู้ยืมและกำหนดอัต รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.875 ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยที่ เทียบเคียงได้ กับ
ต้ นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบัน กำรเงินของบริ ษัท ย่อย ซึ่งมีอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำง
ร้ อยละ 6.75 – 8.75 ปั จจุบนั คุณปรีญำภรณ์ได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ วตังแต่
้ เดือน
ธันวำคม 2557 ทังนี
้ ้ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตซึ่งบริ ษัทยังมิได้ มีกำร
แบ่งแยกกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน และยังมิได้ มีกำร

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

INN

คุณณัฐวรรณ

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

I21

INN

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน

ปี 2558

3 เดือนแรก ปี 2559

1.00 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
1.00 ลบ.

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ

1.00 ลบ.
- ลบ.
1.00 ลบ.
- ลบ.

0.19 ลบ.
0.075 ลบ.
0.27 ลบ.

ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

0.27 ลบ.
0.02 ลบ.
- ลบ.

36.50 ลบ.
10.50 ลบ.
17.20 ลบ.

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

-

29.80 ลบ.
12.00 ลบ.
24.30 ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 13

กำหนดนโยบำยกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของกลุม่ บริษัท อย่ำงไรก็ดี ปั จจุบนั กลุ่ม
บริ ษัทได้ มีกำรแบ่งแยกทรัพย์สินและกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงกิจกำรและผู้ถือหุ้น
แล้ วอย่ำงชัดเจน รวมถึงมีกำรกำหนดนโยบำยในกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำงกันของ
กลุม่ บริษัทแล้ ว เพื่อให้ สำมำรถบันทึกบัญชีได้ อย่ำงถูกต้ อง ทังนี
้ ้ กลุม่ บริษัทไม่มีนโยบำย
ในกำรให้ ก้ แู ก่กรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกต่อไป
เหตุผลและควำมจำเป็ น
ในปี 2553 บริ ษั ท ต้ องชำระเงิน มัด จำค่ำ ก่ อ สร้ ำ งให้ แ ก่ผ้ ูรับ เหมำที่ บ ริ ษั ท ว่ำ จ้ ำ ง โดย
บริษัทได้ ใช้ กระแสเงินสดจำกINNเพื่อชำระรำยกำรดังกล่ำว โดยINNได้ มีกำรเบิกจ่ำยเงิน
ให้ แก่คุณ ณัฐวรรณเพื่อน ำไปจ่ำยชำระให้ แก่ผ้ ูรับเหมำ โดยมีกำรทำสัญ ญำกู้ยืมและ
กำหนดอัต รำดอกเบี ้ยร้ อยละ 7.50 ซึ่งเป็ น อัตรำดอกเบีย้ ที่ เทียบเคี ยงได้ กับ ต้ น ทุน เงิน
กู้ยืมของบริ ษัทย่อย ซึ่งมีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.75 – 7.10 ปั จจุบนั คุณ
ณั ฐ วรรณได้ ช ำระคื น เงิน กู้ยื ม ดังกล่ำ วแล้ ว ตัง้ แต่เดื อ นมี น ำคม 2558 ทัง้ นี ้ รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตซึ่งบริ ษัทยังมิได้ มีกำรแบ่งแยกกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ
ระหว่ำงบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน และยังมิได้ มีกำรกำหนดนโยบำยกำรสอบทำน
รำยกำรระหว่ำ งกัน ของกลุ่ม บริ ษั ท อย่ำ งไรก็ ดี ปั จจุบัน กลุ่มบริ ษั ท ได้ มีก ำรแบ่งแยก
ทรัพย์สินและกำรทำธุรกรรมต่ำงๆ ระหว่ำงกิจกำรและผู้ถือหุ้นแล้ วอย่ำงชัดเจน รวมถึงมี
กำรกำหนดนโยบำยในกำรสอบทำนรำยกำรระหว่ำ งกัน ของกลุ่ม บริ ษั ท แล้ ว เพื่อให้
สำมำรถบัน ทึ ก บัญ ชี ได้ อ ย่ ำ งถูก ต้ อ ง ทัง้ นี ้ กลุ่ม บริ ษั ท ไม่ มี น โยบำยในกำรให้ ก้ ู แก่
กรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทอีกต่อไป
เหตุผลและควำมจำเป็ น
I21ให้ INNกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มี
อัตรำดอกเบีย้ ระหว่ำงร้ อยละ 6.75 ถึง 7.10 ซึ่งเป็ นอัต รำดอกเบีย้ ที่ เที ยบเคี ยงได้ กับ
ต้ นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบัน กำรเงินของบริ ษัท ย่อย ซึ่งมีอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำง

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

I21

I21

IH

EMAX

-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

ปี 2558

29.80 ลบ.
7.10 ลบ.
2.17 ลบ.
7.92 ลบ.
- ลบ.
23.70 ลบ.
- ลบ.
23.70 ลบ
- ลบ.
0.86 ลบ.
0.86 ลบ.
5.36 ลบ.
- ลบ.
3.36 ลบ.
2.00 ลบ.
0.20 ลบ.
0.22 ลบ.
0.22 ลบ.

-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559

17.50 ลบ.

ร้ อยละ 6.50 – 8.75

7.92 ลบ.
1.26 ลบ.
9.18 ลบ.

ทังนี
้ ้ในงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 และ INN คืนจำกผู้บริ หำรแล้ ว รำยกำร
ระหว่ำง I21กับ INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
-

23.70 ลบ.
6.00 ลบ.
- ลบ.
29.70 ลบ.
0.86 ลบ.
2.00 ลบ.
2.86 ลบ.

ทังนี
้ ้ในงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คืนจำกผู้บริหำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง I21
กับ IH จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
-

2.00 ลบ.
3.00 ลบ.
5.00 ลบ.
- ลบ.
0.22 ลบ.
0.074 ลบ.
- ลบ.
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เหตุผลและควำมจำเป็ น
I21ให้ IHกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ น เงิน ทุนหมุน เวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติ ของบริ ษั ท มี
อัตรำดอกเบีย้ ระหว่ำงร้ อยละ 6.75 ถึง 7.15 ซึ่งเป็ นอัต รำดอกเบีย้ ที่ เที ยบเคี ยงได้ กับ
ต้ นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบัน กำรเงินของบริ ษัท ย่อย ซึ่งมีอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำง
ร้ อยละ 6.50 – 8.75

เหตุผลและควำมจำเป็ น
I21ให้ EMAX กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท
มีอตั รำดอกเบี ้ย ระหว่ำงร้ อยละ 6.75 ถึง 7.10 ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับ
ต้ นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบัน กำรเงินของบริ ษัท ย่อย ซึ่งมีอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำง
ร้ อยละ 6.50 – 8.75 ทัง้ นี ้ EMAXได้ ชำระคื น เงิน กู้ยืมดังกล่ำวแล้ วในเดื อนพฤษภำคม
2558

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

INN

INN

GTS

EMAX

IH

EMAX

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
- ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ

ปี 2558

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

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559
-

เหตุผลและควำมจำเป็ น
INNให้ EMAX กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
มีอตั รำดอกเบี ้ย ร้ อยละ 7.10 ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กบั ต้ นทุนเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินของบริ ษัท ย่อย ซึ่งมีอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.50 – 7.10
ทังนี
้ ้ EMAX ได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ วในเดือนพฤษภำคม 2558

-

เหตุผลและควำมจำเป็ น
INNให้ IHกู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุน เวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท มี
อัตรำดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจำก
สถำบันกำรเงินของบริษัทย่อย ซึง่ มีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.50 – 7.10

6.00 ลบ.
- ลบ.
6.00 ลบ.
- ลบ.
0.68 ลบ.
0.15 ลบ.
- ลบ.
-

- ลบ.
3.00 ลบ.
3.00 ลบ.
- ลบ.

ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น INN คื นจำกผู้บ ริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง
INNกับ IH จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

- ลบ.
0.06 ลบ.
- ลบ.
-

-

3.00 ลบ.
3.00 ลบ.
6.00 ลบ.
- ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 15

เหตุผลและควำมจำเป็ น
GTSให้ EMAX กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัท
โดยเงิน กู้ยืมดังกล่ำวได้ มีกำรชำระคืน หมดแล้ ว มีอัต รำดอกเบีย้ ร้ อยละ 6.75 ซึ่งเป็ น
อัตรำดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษัท ย่อย ซึ่งมี
อัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.75 – 8.75

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

GTS

GTS

EMAX

I21

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559

0.024 ลบ.
0.10 ลบ.
- ลบ.
-

-

เหตุผลและควำมจำเป็ น
GTSกู้ยืมเงิน EMAX เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษั ท
โดยเงิน กู้ยืมดังกล่ำวได้ มีกำรชำระคืน หมดแล้ ว มีอัต รำดอกเบีย้ ร้ อยละ 6.75 ซึ่งเป็ น
อัตรำดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับต้ นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษัท ย่อย ซึ่งมี
อัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.75 – 7.10

-

เหตุผลและควำมจำเป็ น
GTSให้ I21กู้ยืมเงิน เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริษัทโดย
เงินกู้ยืมดังกล่ำวมีอตั รำดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยที่ต่ำกว่ำต้ นทุนเงิน
กู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินของบริ ษัทย่อย ซึ่งมีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.75
– 8.75

- ลบ.
2.50 ลบ.
2.50 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
0.006 ลบ.
- ลบ.
9.20 ลบ.
13.50 ลบ.
22.70 ลบ.
- ลบ.
0.17 ลบ.
0.34 ลบ.
- ลบ.

เงินให้ ก้ ู
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยรับ
-ดอกเบี ้ยค้ ำงรับ

- ลบ.
14.00 ลบ.
- ลบ.
14.00 ลบ.
- ลบ.
0.27 ลบ.
0.27 ลบ.

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 16

ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดื อนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คื นจำกผู้บ ริ ห ำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำ ง
GTSกับ I21 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

GTS

GTS

ALT

I21

INN

ALTH

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย
เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

ปี 2558

- ลบ.
4.00 ลบ.
4.00 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
0.014 ลบ.
- ลบ.

เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

4.40 ลบ.
- ลบ.
4.40 ลบ.
- ลบ.

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559
-

เหตุผลและควำมจำเป็ น
GTSกู้ยืมเงินI21 เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทโดย
เงินกู้ยืมดังกล่ำวได้ มีกำรชำระคืนหมดแล้ ว มีอตั รำดอกเบี ้ย ร้ อยละ 6.75 – 7.10 ซึ่งเป็ น
อัต รำดอกเบี ย้ ที่ เท่ำกับ ต้ น ทุน เงิน กู้ยืมจำกสถำบัน กำรเงิน ของบริ ษั ท ย่อย ซึ่งมีอัต รำ
ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.75 – 7.10

- ลบ.
66.00 ลบ.
66.00 ลบ.
- ลบ.
- ลบ.
0.71 ลบ.
- ลบ.

-

ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซื ้อหุ้น I21 คืนจำกผู้บ ริ หำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำง
GTSกับ I21 จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
เหตุผลและควำมจำเป็ น
GTSกู้ยืมเงินINN เพื่อใช้ เป็ น เงิน ทุน หมุน เวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษั ท มี
อัตรำดอกเบี ้ย ร้ อยละ 7.10 ซึ่งเป็ นอัตรำดอกเบี ้ยที่ สูงกว่ำต้ นทุนเงินกู้ยืมจำกสถำบัน
กำรเงินของบริษัทย่อย ซึ่งมีอตั รำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมระหว่ำงร้ อยละ 6.50 – 7.10 ทังนี
้ ้ GTS
ได้ ชำระคืนเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ ว

-

- ลบ.
0.17 ลบ.
- ลบ.
-

ทังนี
้ ใ้ นงวด 3 เดือนปี 2559 ALT ได้ ซือ้ หุ้นINN คื น จำกผู้บ ริ ห ำรแล้ ว รำยกำรระหว่ำ ง
GTSกับ INN จึงไม่ถือเป็ นรำยกำรระหว่ำงกันอีกต่อไป
เงินกู้
-ยอดยกมำ
-กู้เพิ่ม
-ชำระคืน
-ยอดคงเหลือ

เงินกู้
- ลบ. -ยอดยกมำ
7.00 ลบ. -กู้เพิ่ม
0.00 ลบ. -ชำระคืน
7.00 ลบ. -ยอดคงเหลือ

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 17

7.00 ลบ.
0.00 ลบ.
7.00 ลบ.
0.00 ลบ.

เหตุผลและควำมจำเป็ น
บริ ษัทกู้ยืมเงิน ALTH เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนระยะสัน้ โดยมีอตั รำดอกเบี ้ยร้ อยละ
6.50 ซึง่ เป็ นอัตรำดอกเบี ้ยที่เทียบเคียงได้ กับอัตรำดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
โดยบริษัทได้ ชำระคืนเงินกู้ดงั กล่ำวหมดแล้ วในเดือนมีนำคม 2559

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2558
ดอกเบี ้ย
-ยอดยกมำ
-ดอกเบี ้ยจ่ำย
-ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย

3 เดือนแรก ปี 2559
ดอกเบี ้ย
- ลบ. -ยอดยกมำ
0.08 ลบ.
- ลบ. -ดอกเบี ้ยจ่ำย 0.08 ลบ.
0.08 ลบ. -ดอกเบี ้ยค้ ำงจ่ำย - ลบ.

ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
1. บริษัทและบริษัทในกลุม่ มีกำรกู้ยืมระหว่ำงกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในกำรประกอบธุรกิจปกติของแต่ละบริษัท โดยมีกำรทำสัญญำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและมีกำรคิดดอกเบี ้ยระหว่ำงกันโดยอ้ ำงอิง
จำกต้ นทุนอัตรำดอกเบี ้ยของบริษัทที่ให้ ก้ ยู ืม จึงเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ น มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถอ้ ำงอิงได้ กบั อัตรำดอกเบี ้ยจำกสถำบันกำรเงิน
2. กำรกู้ยืมระหว่ำงกรรมกำรและผู้ถือหุ้น กับบริษัทย่อย เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นในอดีตก่อนที่บริษัทจะมีกำรแบ่งแยกกำรทำธุรกรรมต่ำงๆระหว่ำงบริษัทและกรรมกำรหรือผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจน ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวได้ มี
กำรชำระคืนเรียบร้ อยแล้ ว อย่ำงไรก็ดี ในอนำคตบริษัทและบริษัทในกลุม่ ไม่ควรมีกำรให้ กรรมกำรและผู้ถือหุ้นกู้ยืมอีกต่อไป ทังนี
้ ้บริษัทได้ มีกำรกำหนดไว้ ในนโยบำยกำรทำรำยกำระหว่ำงกันเรียบร้ อยแล้ ว

4. รายการอื่น ๆ
บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ALT

ALTH

ปี 2558
รำยได้ อื่น

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559

4.33 ลบ.

-

ลูกหนี ้เงินค้ ำงชำระ
ค่ำเงินลงทุน EMAX
-ยอดยกมำ
- ลบ.
-ลูกหนี ้ค่ำหุ้นEMAX 13.52 ลบ.
-รับ ชำระ
(13.52) ลบ.
-ยอดคงเหลือ
- ลบ.

เหตุผลและควำมจำเป็ น
เนื่ อ งจำกกลุ่ม บริ ษั ท มี ก ำรปรั บ โครงสร้ ำงทำงธุ ร กิ จ เพื่ อ ต้ อ งกำรมุ่งเน้ นกำรประกอบธุ รกิ จ ในกลุ่ ม
โทรคมนำคมเท่ำนัน้ จึงมีกำรจำหน่ำยเงินลงทุนใน EMAX ซึง่ ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยมิเตอร์ ไฟฟ้ำ
ออกไปให้ แก่ ALTH ในรำคำหุ้นละ 25.27 บำท ซึง่ เท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีตอ่ หุ้นตำมงบกำรเงินล่ำสุดได้ แก่
งวดวันที่ 31 ธันวำคม 2557 ของ EMAX รวมเป็ นเงิน 13.52 ล้ ำนบำท โดยมีกำรทำสัญญำซื ้อขำยหุ้นเมื่อ
วันที่ 31 มีนำคม 2558 ทังนี
้ ้ ALTH ได้ จำ่ ยชำระค่ำเงินลงทุนดังกล่ำวแล้ วในเดือนพฤษภำคม 2558
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรท ำรำยกำรดังกล่ ำ วเป็ น รำยกำรที่ เกิ ด ขึ น้ เพี ย งครั ง้ เดี ย วเนื่ อ งจำกกำรปรั บ โครงสร้ ำงของบริ ษั ท
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บริษัท/
บริษัทย่ อย

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
ปี 2557

ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
3 เดือนแรก ปี 2559
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ น และมี
ควำมสมเหตุสมผล โดยมีกำรกำหนดรำคำซื อ้ ขำยกันที่รำคำตำมมูลค่ำทำงบัญชี ซึง่ เป็ นวิธีในกำรกำหนด
มูลค่ำหุ้นตำมมำตรฐำนทัว่ ไปวิธีหนึ่ง และผลของกำรขำยเงินลงทุนใน EMAX ดังกล่ำวก็ได้ สะท้ อนอยูใ่ นงบ
กำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุด 31 ธันวำคม 2558 แล้ ว

ส่วนที่ 2.14 หน้ ำที่ 19

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

5. การคา้ ประกันวงเงินสินเชื่อ
ณ วันที่ 31 มีนำคม 2559 บริ ษัทได้ รับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์ , สถำบันกำรเงิน, บริ ษัทหลักทรัพย์ และ
บุคคลธรรมดำ เป็ นวงเงินรวมทังสิ
้ ้น 1,961.12 ล้ ำนบำทและ 0.63 ล้ ำนดอลล่ำร์ สหรัฐ ซึง่ วงเงินทังหมดนั
้
นค
้ ้ำประกันโดย
สิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝำกของบริ ษัท , มอบอำนำจรับเงิน, กำรจดจำนองที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงของบริ ษัท, ค ้ำประกัน
โดยบริ ษั ท, คำ้ ประกัน โดยบริ ษั ท ย่อยและกำรค ำ้ ประกันโดยกรรมกำรของบริ ษั ท ได้ แก่ นำงปรี ญ ำภรณ์ ตัง้ เผ่ำศักดิ์ ,
นำงสำวปรี ยำพรรณ ภูวกุล และนำยปยุต ภูวกุลวงศ์ ซึ่งคำ้ ประกันวงเงินกู้ให้ แก่บริ ษั ทในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ และ
กรรมกำรโดยมิได้ มีกำรคิดค่ำธรรมเนียมในกำรค ้ำประกันวงเงินดังกล่ำวแต่อย่ำงใด
6. ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในช่วงปี 2557 และปี 2558 กลุม่ บริ ษัทมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดยแบ่งกำรทำรำยกำร
ออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น บริ ษัทซื ้อเคเบิลใยแก้ วนำแสงจำกบริ ษัทย่อยเพื่อ
ให้ บริ กำรลูกค้ ำ ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่ เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้
บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด โดยมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไชกำรค้ ำที่สำมำรถเปรี ยบเทียบได้ กบั กำร
ทำรำยกำรกับคูค่ ้ ำทัว่ ไป
 รำยกำรซื ้อ-ขำยและให้ บริ กำรอื่น เช่น กำรใช้ บุคลำกรฝ่ ำยบุคคลร่ วมกัน หรื อกำรให้ บริ ษัทย่อยเช่ำพื ้นที่
สำหรับเก็บสินค้ ำ ซึง่ คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ มีกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว มี
ควำมเห็นว่ำเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่
อย่ำงใด
 รำยกำรกู้-ยื ม เช่ น บริ ษั ทและบริ ษั ท ในกลุ่ม มี กำรกู้ยืม ระหว่ำงกัน เพื่ อใช้ เป็ นเงิ น ทุน หมุน เวีย นในกำร
ประกอบธุรกิจปกติของแต่ละบริ ษัท โดยมีกำรทำสัญญำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและมีกำรคิดดอกเบี ้ย
ระหว่ำงกันโดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนอัตรำดอกเบีย้ ของบริ ษัทที่ให้ ก้ ูยืม จึงเป็ นรำยกำรที่เกิ ดขึน้ ตำมควำม
จำเป็ น มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถอ้ ำงอิงได้ กบั อัตรำดอกเบี ้ยจำกสถำบันกำรเงิน อย่ำงไรก็ดี กลุม่
บริ ษั ท มี รำยกำรให้ ก รรมกำรและผู้ถื อ หุ้น กู้ยื ม ซึ่ง เป็ น รำยกำรที่ เกิ ด ขึน้ ในอดี ต และได้ มี ก ำรช ำระคื น
เรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ ในอนำคตบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ จะไม่มีกำรให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำรและผู้ถือหุ้น รวมถึง
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ของบริ ษัท ซึ่งบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดไว้ ในนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
เรี ยบร้ อยแล้ ว
ในช่วง 3 เดือนแรก ปี 2559 บริ ษัทมีกำรทำรำยกำรซื ้อสินค้ ำจำกบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำร
ที่เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้ บริ ษัทเสียประโยชน์ แต่อย่ำงใด โดยมีกำรกำหนดรำคำและ
เงื่อนไขกำรค้ ำที่สำมำรถเทียบได้ กบั กำรทำรำยกำรกับคูค่ ้ ำทัว่ ไป
7. มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
บริ ษั ท ได้ มี ก ำรก ำหนดมำตรกำรและขัน้ ตอนกำรอนุ มั ติ ร ำยกำรระหว่ ำ งกั น แล้ ว ซึ่ ง ได้ ผ่ ำ นมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 7/2558 เมื่อวันที่ 15 มิถนุ ำยน 2558 โดยหำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องทำรำยกำรระหว่ำง
กัน กับ บุค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ งทำงผลประโยชน์ ห รื อ มี ส่วนได้ เสีย บริ ษั ท จะให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้ให้
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ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญใน
กำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชำญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ใ ห้ ควำมเห็น
เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมกำร
ตรวจสอบ และ/หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ซึง่ ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสียในกำรทำรำยกำร จะ
ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในกำรอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว นโยบำยของบริ ษัทในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจำแนก
ตำมประเภทรำยกำรมีดงั นี ้
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ กำรซื ้อและขำยสินค้ ำ วัตถุดิบ เป็ นต้ น โดย
กำรท ำรำยกำรดังกล่ำ วจะต้ อ งมี เงื่ อนไขกำรค้ ำและรำคำที่ เป็ น ธรรมและไม่ก่ อ ให้ เกิ ดกำรถ่ ำยเท
ผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้ กับกำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทและบุคคลทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กับบุคคลทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำรในลักษณะ
เดี ย วกับ ของผู้ป ระกอบกำรอื่ น ในธุ ร กิ จ ทัง้ นี ้ บริ ษั ท มี น โยบำยให้ ค ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น ผู้
พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยไตรมำส
และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ
คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงำนก.ล.ต. รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน
 รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้ น เช่น รำยกำรเช่ำ
ทรัพย์สนิ หรื อรำยกำรเกี่ยวกับกำรซื ้อขำยทรัพย์สนิ หรื อกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงด้ ำนกำรเงิน เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำม
จำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำว และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
สำนักงำนก.ล.ต. รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยง
กันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยกำรให้ ก้ ยู ืม
เงินเพื่อให้ บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรื อดำเนินงำนแทนบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ
ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และและสำนักงำนก.ล.ต. รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำม
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษัท เพื่อให้ กำร
ตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย โดย
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) รำยงำนประจำปี ของ
บริ ษัท และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
8. แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันที่จะยังคงมีกำรทำรำยกำรต่อไปในอนำคตได้ แก่
 กำรซือ้ ขำยสินค้ ำระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทในกลุ่ม และกำรซื ้อขำยและให้ บริ กำรอื่น ซึ่งเกิ ดขึ ้นจำก
ควำมจำเป็ นในกำรประกอบธุรกิจของกลุม่ บริ ษัท โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่จะเกิดขึ ้นในอนำคต
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บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหำชน)

นันบริ
้ ษัทจะปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น อย่ำงไรก็ดี ในส่วน
ของกำรใช้ บคุ ลำกรร่วมกันกับ EMAX นันจะไม่
้
เกิดขึ ้นอีกต่อไป โดย EMAX จะมีเพียงกรรมกำรร่วมกัน
กับกลุม่ บริ ษัทเท่ำนัน้
 กำรกู้ยืมระหว่ำงบริ ษัทและบริ ษัทในกลุม่ ซึง่ เป็ นกำรกู้ยืมเงินระหว่ำงกันเพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน ใน
กำรประกอบธุรกิจปกติของแต่ละบริ ษัท โดยมีกำรทำสัญญำอย่ำงเป็ นลำยลักษณ์อกั ษรและมีกำรคิด
ดอกเบี ้ยระหว่ำงกันโดยอ้ ำงอิงจำกต้ นทุนอัตรำดอกเบี ้ยของบริ ษัทที่ให้ ก้ ูยืม จึงเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้น
ตำมควำมจำเป็ น มีควำมสมเหตุสมผล และสำมำรถอ้ ำงอิงได้ กบั อัตรำดอกเบี ้ยจำกสถำบันกำรเงิน
 กำรให้ ก รรมกำรหรื อ ผู้ถื อหุ้น กู้ยื ม ซึ่งในอดีต เคยเกิ ด รำยกำรขึน้ เนื่ อ งจำกกลุ่ม บริ ษั ท ยังมิ ได้ มี กำร
แบ่งแยกทรัพย์สินระหว่ำงกิจกำรและกรรมกำรหรื อผู้ถือหุ้นอย่ำงชัดเจนนัน้ ในอนำคตจะไม่เกิดขึ ้นอีก
ต่อไป โดยบริ ษัทได้ มีกำรกำหนดไว้ ในนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน แล้ วว่ำ บริ ษัทและบริ ษัทย่อย
ไม่มีนโยบำยในกำรให้ ก้ ยู ืมแก่กรรมกำรและผู้ถือหุ้น รวมถึงบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งของบริ ษัท
 ในส่วนของกำรค ้ำประกันวงเงินกู้โดยกรรมกำร คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำไม่มีควำมจำเป็ น
จะต้ อ งให้ ก รรมกำรท่ ำ นใดต้ อ งค ำ้ ประกัน วงเงิ น กู้ ของบริ ษั ท ในนำมส่ว นบุค คลอี ก ต่ อ ไป โดยจะ
ดำเนินกำรเจรจำกับสถำบันกำรเงินเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่ำวภำยหลังจำกที่บริ ษัท เข้ ำจดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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