บริ ษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหำชน)

14.

รายการระหว่ างกัน

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีกำรทำรำยกำรกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งต่ำงๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ น
กำรทำรำยกำรกับผู้บริ หำรของบริ ษัท ญำติสนิทของผู้บริ หำร และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งมีบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งเป็ นผู้
ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หำร ซึง่ สำมำรถสรุปลักษณะควำมสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นำยธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง (“นำยธวัชชัย”)

นำงสำวพัชรำ เลิศรุ่ งเรื อง (“นำงสำว
พัชรำ”)
นำงสำววรรณชนก วำรุ ณประภำ
(“นำงสำววรรณชนก”)

ลักษณะความสัมพันธ์
ดำรงตำแหน่ง กรรมกำร และประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรของบริ ษัท และเป็ น ผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัท โดยถื อหุ้นทำงตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ของทุนชำระแล้ ว
(50 ล้ ำนบำท) ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน
เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทย่อย โดยถือหุ้นทำงตรงในบริ ษัทย่อยจำนวน 1 หุ้น
เป็ นกรรมกำรของบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด และมีครอบครัวเลิศรุ่ งเรื องถือหุ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 80 ของทุนชำระแล้ ว 2 ล้ ำนบำท
เป็ นพี่น้องของนำยธวัชชัย
ดำรงตำแหน่งกรรมกำร ผู้จดั กำรทัว่ ไปของบริ ษัท รักษำกำรผู้จดั กำรอำวุโสฝ่ ำยทรัพยำกร
มนุษย์ และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นทำงตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
20.00 ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท) ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน
เป็ นกรรมกำรของบริ ษัทย่อย โดยถือหุ้นทำงตรงในบริ ษัทย่อยจำนวน 1 หุ้น
เป็ นกรรมกำรของบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด โดยถือหุ้นทำงตรงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 20 ของทุนชำระแล้ ว 2 ล้ ำนบำท
เป็ นพี่น้องของนำงสำววรรณชนก

นำงสำววัชรำ วำรุ ณประภำ (“นำงสำว
วัชรำ”)
น.ท.(หญิง)วิชตุ ำ วำรุ ณประภำ (“น.ท. เป็ นพี่น้องของนำงสำววรรณชนก
(หญิง)วิชตุ ำ”)
บริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จำกัด (“A2”) ประกอบธุรกิจเทเลมำร์ เก็ตติ ้งและคอลเซ็นเตอร์ โดยปั จจุบนั ได้ หยุดกำรประกอบธุรกิจ
แล้ ว และมีนำยธวัชชัย และนำงสำววรรณชนก เป็ นกรรมกำร และถือหุ้นทังทำงตรงและ
้
ทำงอ้ อ มเป็ นสัดส่ วนร้ อยละ 56 และร้ อยละ 20 ของทุนช ำระแล้ ว 2 ล้ ำนบำทของ A2
ตำมลำดับ และมี นำยณรงค์ เลิศรุ่ งเรื อง ซึ่ง เป็ นบิดำของนำยธวัชชัย ถื อหุ้นร้ อยละ 24
ของทุนชำระแล้ ว 2 ล้ ำนบำทของ A2
นำยจิรัฐติพงษ์ ทะวิลำ (“นำยจิรัฐติ
ดำรงตำแหน่งผู้จัดกำรฝ่ ำยเทคโนโลยีและสำรสนเทศของบริ ษัท โดยถือหุ้น ทำงตรงใน
พงษ์ ”)
บริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท) ก่อนกำรเสนอขำย
หุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน
นำงสำววำสนำ ศิลปคัมภีร์ภำพ
ดำรงตำแหน่งเลขำนุกำรบริ ษัท โดยถือหุ้นทำงตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001
(“นำงสำววำสนำ”)
ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท) ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน
นำงสำวจิรัฐติกำล ติณณภพวรำนนท์
เป็ นอดีตผู้บริ หำรของบริ ษัท ดำรงตำแหน่ง ผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 1 โดยถือหุ้นทำงตรง
(“นำงสำวจิรัฐติกำล”)
ในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท) ก่อ นกำรเสนอ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นำงสำวอัญชลี คำพูน (“นำงสำว
อัญชลี”)
นำงสำวสุรกำนต์ แสงนำค (“นำงสำวสุร
กำนต์”)
นำงสำวณัฐนันท์ แสงนำค (“นำงสำว
ณัฐนันท์”)
นำงสุดำรัตน์ เลำหศิริวงศ์ (“นำงสุดำ
รัตน์”)
นำยธันวำ เลำหศิริวงศ์ (“นำยธันวำ”)
นำงสำวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพำนิช
(“นำงสำวจุไรพร”)
นำงสำวไพลิน กรนุ่ม (“นำงสำวไพลิน”)

ลักษณะความสัมพันธ์
ขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน
เป็ นอดีตผู้บริ หำรของบริ ษัท ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2 โดยถือหุ้นทำงตรง
ในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท) ก่อ นกำรเสนอ
ขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน
ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรฝ่ ำยปฏิบตั ิกำร 2 ของบริ ษัท โดยถือหุ้นทำงตรงในบริ ษัทคิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท) ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อ
ประชำชน
เป็ นพี่น้องของนำงสำวสุรกำนต์
เป็ นภรรยำของนำยธั น วำ เลำหศิ ริ ว งศ์ ซึ่ง ด ำรงต ำแหน่ ง ประธำนกรรมกำรบริ ษั ท
กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบของบริ ษัท
ดำรงตำแหน่งประธำนกรรมกำรบริ ษัท กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ของบริ ษัท และเป็ นสำมีของนำงสุดำรัตน์
ดำรงตำแหน่งผู้จดั กำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงินและรักษำกำรหัวแผนกบัญชีของบริ ษัท โดย
ถือ หุ้นทำงตรงในบริ ษัทคิด เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท)
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน
ดำรงตำแหน่ง หัวหน้ ำแผนกกำรเงิน โดยถือหุ้นทำงตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.001 ของทุนชำระแล้ ว (50 ล้ ำนบำท) ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นเพิ่มทุนต่อประชำชน

14.2 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ในปี 2557 และงวด 9 เดือนแรกปี 2558 บริ ษัทได้ มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน กับบริ ษัทย่อย ซึ่งได้ มีกำรเปิ ดเผย
ประเภทของรำยกำร มูลค่ำของรำยกำร และนโยบำยกำรกำหนดรำคำ ไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินแล้ ว นอกจำกนี ้
บริ ษัทได้ มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งสำหรับช่วงระยะเวลำดังกล่ำว ซึง่ สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
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รำยกำรรำยได้ คำ่ นำยหน้ ำประกันวินำศภัยและค่ำบริ กำรอื่น
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

1. นำยธวัชชัย
2. นำงสำวพัชรำ
3. นำงสำววรรณชนก
4. นำงสำววัชรำ

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557
9เดือน/2558

บริษัทขำยกรมธรรม์ประกันรถยนต์
ให้ แก่บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
- รำยได้ คำ่ นำยหน้ ำประกันวินำศภัย
และค่ำบริกำรอื่น

5. น.ท.(หญิง)วิชตุ ำ

+ นำยธวัชชัย

8,199.44

9,096.33

6. นำยจิรัฐติพงษ์

+ นำงสำวพัชรำ

1,562.77

1,361.78

7. นำงสำววำสนำ

+ นำงสำววรรณชนก

5,414.59

5,154.44

8. นำงสำวจิรัฐติกำล

+ นำงสำววัชรำ

1,222.30

-

9. นำงสำวณัฐนันท์

+ น.ท.(หญิง)วิชตุ ำ

611.15

611.15

10. นำงสำวไพลิน

+ นำยจิรัฐติพงษ์

3,998.92

3,954.72

11. นำงสุดำรัตน์

+ นำงสำววำสนำ

1,748.93

1,655.93

12. นำงสำวจุไรพร

+ นำงสำวจิรัฐติกำล

2,830.80

2,490.14

+ นำงสำวณัฐนันท์

3,486.60

-

+ นำงสำวไพลิน

2,371.00

2,010.60

+ นำงสุดำรัตน์

-

3,626.46

+ นำงสำวจุไรพร

-

3,426.46

1,252.95

2,238.45

13. A

2

+ A2

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
บริ ษั ท ขำยกรมธรรม์ ป ระกัน รถยนต์ ทัง้
ภำคบังคับ และ/หรื อภำคสมัค รใจให้ แ ก่
บุ ค ค ล ที่ อ ำ จ มี ค ว ำ ม ขั ด แ ย้ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยกรรมกำร ผู้ บริ ห ำร อดี ต
ผู้บริหำร และญำติสนิทของกรรมกำรและ
ผู้ บริ ห ำร และบริ ษั ท ที่ เกี่ ย วข้ อง โดย
บริ ษั ท ได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนจำกบริ ษั ท
ประกัน คู่ค้ ำ ในอัต รำเท่ำกับ ที่ ข ำยให้ แ ก่
ลูก ค้ ำ ทั่ว ไป ซึ่งถื อ ว่ำ เป็ นกำรประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัท

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ :
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรดังกล่ ำวเป็ นกำรขำยกรมธรรม์ ประกันรถยนต์ ซึ่งเป็ นกำร
ให้ บริ กำรตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยในปี 2557 บริ ษัทได้ ขำยกรมธรรม์ ประกันรถยนต์ มูลค่ำรวม
150,659.16 บำท ให้ แก่บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมกำร ผู้บริ หำร อดีตผู้บริ หำร และญำติสนิทของ
กรรมกำรและผู้บริ หำร และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทประกันคู่ค้ำ ในรูปรำยได้ จำกค่ำนำยหน้ ำ
ประกันวินำศภัย และรำยได้ ค่ำบริ กำรอื่น เป็ นจำนวนรวม 25,695.36 บำท และ 7,004.07 บำท ตำมลำดับ ส่วนในงวด 9
เดือนปี 2558 บริ ษัทได้ ขำยกรมธรรม์ประกันรถยนต์มลู ค่ำรวม 161,561.21 บำท ให้ แก่บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง โดยบริ ษัท
ได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทประกันคู่ค้ำ ในรู ปรำยได้ จำกค่ำนำยหน้ ำประกันวินำศภัย และรำยได้ ค่ำบริ กำรอื่น เป็ นจำนวน
รวม 28,170.35 บำท และ 7,456.10 บำท ตำมลำดับ ซึง่ อัตรำค่ำตอบแทนที่บริ ษัทได้ รับเป็ นอัตรำค่ำตอบแทนเดียวกันกับใน
กรณีที่บริ ษัทขำยกรมธรรม์ให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไป จึงมีควำมเห็นว่ำ กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเหมำะสม
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รำยกำรรำยได้ คำ่ นำยหน้ ำประกันชีวิต
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

1. นำยธวัชชัย
2. นำงสำวอัญชลี

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557
9เดือน/2558

บริษัทย่อยขำยกรมธรรม์ประกันชีวิต
ให้ แก่บคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง
- รำยได้ คำ่ นำยหน้ ำประกันชีวิตและ
ค่ำบริกำรอื่น
+ นำยธวัชชัย

8,195.60

+ นำงสำวอัญชลี

3,046.77

ความจาเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

บริ ษั ท ย่ อ ยขำยกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ให้ แ ก่ บุ ค คลที่ อ ำจมี ค วำมขัด แย้ ง โดย
บริ ษั ทย่อยได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษั ท
ประกัน คู่ค้ ำ ในอัต รำเท่ำกับ ที่ ข ำยให้ แ ก่
ลูก ค้ ำ ทั่ว ไป ซึ่งถื อ ว่ำ เป็ นกำรประกอบ
ธุรกิจปกติของบริษัทย่อย
18,359.80

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ :
คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรดังกล่ำ วเป็ น กำรขำยกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิต ซึ่งเป็ น กำร
ให้ บริ กำรตำมลักษณะกำรประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย โดยในปี 2557 บริ ษัทย่อยได้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่ำ
รวม 155,618.00 บำท ให้ แก่นำยธวัชชัยและนำงสำวอัญชลี และได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทประกันคูค่ ้ ำในรูปรำยได้ จำกค่ำ
นำยหน้ ำประกันชีวิตเป็ นจำนวน 8,195.00 บำท ส่วนในงวด 9 เดือนปี 2558 บริ ษัทย่อยได้ ขำยกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่ำ
รวม 33,686.00 บำท ให้ แก่นำงสำวอัญชลี และได้ รับค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทประกันคู่ค้ำในรู ปรำยได้ จำกค่ำนำยหน้ ำประกัน
ชีวิตและค่ำบริ กำรอื่นเป็ นจำนวน 18,359.80 บำท ซึง่ อัตรำค่ำตอบแทนที่บริ ษัทย่อยได้ รับเป็ นอัตรำค่ำตอบแทนเดียวกันกับ
ในกรณีที่บริ ษัทย่อยขำยกรมธรรม์ให้ แก่ลกู ค้ ำทัว่ ไป จึงมีควำมเห็นว่ำ กำรเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
เหมำะสม


รำยกำรค ้ำประกันตำมสัญญำเช่ำทำงกำรเงินให้ แก่บริ ษัท
บุคคลที่อาจมีความ

ลักษณะรายการ

ขัดแย้ ง
นำยธวัชชัย

เป็ นผู้คำ้ ประกัน สัญ ญำเช่ำซือ้
สำหรับกำรซื ้อยำนพำหนะของ
บริษัท จำนวน 1 คัน

มูลค่ าของภาระหนีส้ ินคงค้ าง*
(ล้ านบาท)
31 ธ.ค. 57
30 ก.ย. 58
0.63

0.12

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
เป็ นกำรค ้ำประกันสำหรับกำร
ซือ้ ยำนพำหนะตำมเงื่อ นไข
และสั ญ ญ ำที่ ท ำกั บ บริ ษั ท
ลิสซิ่ง

หมำยเหตุ: * มูลค่ำของภำระหนี ้สินคงค้ ำงที่แสดงอยูใ่ นตำรำงข้ ำงต้ นได้ รวมดอกเบี ้ยรอกำรตัดจำหน่ำยด้ วย

ควำมเห็นของกรรมกำรตรวจสอบ :
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรพิจำรณำเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวกระทำโดยกรรมกำร ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัท โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ สอบทำนรำยกำรดังกล่ำวและมีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล
เนื่องจำกเป็ นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำเช่ำทำงกำรเงินสำหรับกำรเช่ำซื ้อยำนพำหนะ เพื่อใช้ ในกำรดำเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิด
ประโยชน์ตอ่ บริ ษัท โดยผู้ค ้ำประกันไม่ได้ คิดค่ำธรรมเนียมค ้ำประกันดังกล่ำวกับบริ ษัท
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ทังนี
้ ้ ในอนำคต หำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นในกำรทำรำยกำรประเภทนี ้เพิ่มเติม บริ ษัทจะดำเนินกำรอย่ำงยุติธรรม และ
ขอควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ซึง่ นำยธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง มีนโยบำยให้ กำรสนับสนุนกำรค ้ำประกันสัญญำ
เช่ำทำงกำรเงินของบริ ษัท โดยไม่คิดค่ำธรรมเนียม
14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
ที่ผ่ำนมำ เนื่องจำกบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ ำจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจึงไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ หรื อข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับ
ตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทได้ มีกำรแต่งตังคณะกรรมกำรตรวจสอบเพื
้
่อเข้ ำมำ
พิจำรณำควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำร และควำมเหมำะสมของรำคำ โดยในกำรพิจำรณำเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กรรมกำร หรื อผู้บริ หำรที่มีสว่ นได้ เสียในรำยกำรดังกล่ำวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวำระดังกล่ำว และจะพิจำรณำโดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ ภำยหลังจำกที่บริ ษัทได้ เสนอขำยหุ้นต่อประชำชน และได้ เข้ ำจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว ขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทจะเป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยเคร่ งครัด โดยที่กรรมกำร หรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งมีสว่ นได้ เสีย หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ใดๆ
กับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในกำรพิจำรณำอนุมตั ิกำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันนันๆ
้ และหำกรำยกำรระหว่ำงกันมีมลู ค่ำสูง
ตำมเกณฑ์ที่กำหนด บริ ษัทจะจัดให้ มีที่ปรึกษำทำงกำรเงินอิสระเพื่อให้ ควำมเห็นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำว พร้ อมทังน
้ ำเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมตั ิก่อนกำรทำรำยกำร
14.4 นโยบายการทารายการระหว่ างกัน
นโยบำยของบริษัทในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันสำมำรถจำแนกตำมประเภทรำยกำร ได้ ดงั นี ้
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิ จปกติซึ่งมีเงื่อนไขทำงกำรค้ ำทั่วไป เช่น กำรขำยกรมธรรม์ ประกัน
วินำศภัย และกำรขำยกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็ นต้ น บริ ษัทได้ กำหนดนโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันให้ มี
เงื่อนไขต่ำงๆ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนินกำรค้ ำปกติในรำคำตลำด ซึ่งสำมำรถเปรี ยบเทียบได้ กับรำคำที่เกิด
ขึ ้นกับบุคคลภำยนอก และให้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตำมสัญญำที่ตกลงร่ วมกันอย่ำงเคร่ งครัด พร้ อมทังก
้ ำหนดรำคำและ
เงื่ อ นไขรำยกำรต่ำงๆ ให้ ชัด เจน เป็ น ธรรม และไม่ก่อ ให้ เกิ ด กำรถ่ ำยเทผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ผู้ต รวจสอบภำยใน
(Internal Auditor) จะทำหน้ ำที่ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทำรำยงำนเพื่อให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและให้
ควำมเห็นถึงควำมเหมำะสมของรำคำและควำมสมเหตุสมผลของกำรทำรำยกำรเป็ นประจำทุกๆ ไตรมำส
 รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทำงกำรค้ ำทัว่ ไป และรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ
บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมสมเหตุสมผลและควำม
จำเป็ น ของกำรท ำรำยกำร โดยจะปฏิ บัติ ให้ เป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพ ย์ และตลำดหลักทรัพ ย์ และ
ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำย
ไปซึง่ ทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยรำยกำรระหว่ำงกันอื่นๆ ได้ แก่ รำยกำรเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อ
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บริ กำรอื่นๆ เช่น กำรได้ มำหรื อจำหน่ำยทรัพย์สิน เป็ นต้ น และรำยกำรรับหรื อให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เช่น
กำรกู้ยืม กำรค ้ำประกัน และกำรใช้ ทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน เป็ นต้ น ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว บริ ษัทจะให้ ผ้ ูเชี่ ยวชำญอิสระเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ ยวกับ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำร หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคตนัน้ กรรมกำรจะต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ กำหนดขึ ้น
และกรรมกำรจะต้ องไม่อนุมตั ิรำยกำรใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
รวมทังจะต้
้ องเปิ ดเผยรำยกำรดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
ทังนี
้ ้ กรรมกำรตรวจสอบทุกท่ำนได้ รับทรำบภำระหน้ ำที่ดงั กล่ำวนี ้แล้ ว และในอนำคตหำกมีกำรแต่งตังกรรมกำร
้
ตรวจสอบท่ำนใหม่ คณะกรรมกำรบริ ษัทหรื อ ประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรจะดำเนินกำรแจ้ งให้ ผ้ ทู ี่จะได้ รับกำรเสนอชื่อเป็ น
กรรมกำรตรวจสอบใหม่ทกุ ท่ำนรับทรำบภำระหน้ ำที่ที่จะต้ องปฏิบตั ิก่อนที่จะให้ มีกำรแต่งตังด้
้ วย
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบ/สอบทำนจำกผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท รวมทังแบบ
้
56-1 และรำยงำนประจำปี ทังนี
้ ้ ในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้นในอนำคต กรรมกำร
จะต้ องปฏิบตั ิตำมระเบียบต่ำงๆ ที่ได้ กำหนดขึ ้น และกรรมกำรจะต้ องไม่อนุมตั ิรำยกำรใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท รวมทังจะต้
้ องเปิ ดเผยลักษณะควำมสัมพันธ์ และรำยละเอียดของรำยกำร
ดังกล่ำวต่อคณะกรรมกำรบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำ
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