บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จํากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่ างกัน

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นนันเป็
้ น
การทํารายการกับผู้บริ หารของบริ ษัท ญาติสนิทของผู้บริ หาร และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันซึ่งมีบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งเป็ นผู้
ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริหาร ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรื อง (“นายธวัชชัย”)

นางสาวพัชรา เลิศรุ่งเรื อง (“นางสาว
พัชรา”)
นางสาววรรณชนก วารุณประภา
(“นางสาววรรณชนก”)

ลักษณะความสัมพันธ์
ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริ ษัท และเป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 51.00 ของทุนชําระ
แล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
เป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทย่อยจํานวน 1 หุ้น
เป็ นกรรมการของบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด และมีครอบครัวเลิศรุ่งเรื องถือหุ้นคิด
เป็ นร้ อยละ 80 ของทุนชําระแล้ ว 2 ล้ านบาท
เป็ นพี่น้องของนายธวัชชัย
ดํารงตําแหน่งกรรมการ ผู้จดั การทัว่ ไปของบริ ษัท รักษาการผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายทรัพยากร
มนุษย์ และเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
20.00 ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
เป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทย่อยจํานวน 1 หุ้น
เป็ นกรรมการของบริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด โดยถือหุ้นทางตรงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 20 ของทุนชําระแล้ ว 2 ล้ านบาท
เป็ นพี่น้องของนางสาววรรณชนก

นางสาววัชรา วารุณประภา (“นางสาว
วัชรา”)
น.ท.(หญิง)วิชตุ า วารุณประภา (“น.ท. เป็ นพี่น้องของนางสาววรรณชนก
(หญิง)วิชตุ า”)
บริ ษัท เอ-สแควร์ เน็ตเวิร์ค จํากัด (“A2”) ประกอบธุรกิจเทเลมาร์ เก็ตติ ้งและคอลเซ็นเตอร์ โดยปั จจุบนั ได้ หยุดการประกอบธุรกิจ
แล้ ว และมีนายธวัชชัย และนางสาววรรณชนก เป็ นกรรมการ และถือหุ้นทังทางตรงและ
้
ทางอ้ อมเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 56 และร้ อยละ 20 ของทุนชําระแล้ ว 2 ล้ านบาทของ A2
ตามลําดับ และมีนายณรงค์ เลิศรุ่ งเรื อง ซึ่งเป็ นบิดาของนายธวัชชัย ถือหุ้นร้ อยละ 24
ของทุนชําระแล้ ว 2 ล้ านบาทของ A2
นายจิรัฐติพงษ์ ทะวิลา (“นายจิรัฐติ
ดํารงตําแหน่งผู้จดั การฝ่ ายเทคโนโลยีและสารสนเทศของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงใน
พงษ์ ”)
บริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขาย
หุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาววาสนา ศิลปคัมภีร์ภาพ
ดํารงตําแหน่งเลขานุการบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001
(“นางสาววาสนา”)
ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวจิรัฐติกาล ติณณภพวรานนท์
เป็ นอดีตผู้บริ หารของบริ ษัท ดํารงตําแหน่งผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 1 โดยถือหุ้นทางตรง
(“นางสาวจิรัฐติกาล”)
ในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวอัญชลี คําพูน (“นางสาว
เป็ นอดีตผู้บริ หารของบริ ษัท ดํารงตําแหน่งผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2 โดยถือหุ้นทางตรง
อัญชลี”)
ในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอ
ขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวสุรกานต์ แสงนาค (“นางสาวสุร ดํารงตําแหน่งผู้จดั การฝ่ ายปฏิบตั ิการ 2 ของบริ ษัท โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทคิดเป็ น
กานต์”)
สัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อ
ประชาชน
นางสาวณัฐนันท์ แสงนาค (“นางสาว
เป็ นพี่น้องของนางสาวสุรกานต์
ณัฐนันท์”)
นางสุดารัตน์ เลาหศิริวงศ์ (“นางสุดา
เป็ นภรรยาของนายธันวา เลาหศิริวงศ์ ซึ่งเคยดํารงตําแหน่งประธานกรรมการบริ ษัท
รัตน์”)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยได้ ลาออกแล้ วเมื่อวันที่ 8
มกราคม 2559
นางสาวฉันท์สินี เลาหศิริวงศ์ (“นางสาว เป็ นบุต รี ข องนายธัน วา เลาหศิ ริ ว งศ์ ซึ่ง เคยดํ า รงตํ า แหน่ ง ประธานกรรมการบริ ษั ท
ฉันท์สินี”)
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท โดยได้ ลาออกแล้ วเมื่อวันที่ 8
มกราคม 2559
นายธันวา เลาหศิริวงศ์ (“นายธันวา”)
เป็ นอดี ต ประธานกรรมการบริ ษั ท อดี ต กรรมการอิ ส ระ และอดี ต ประธานกรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัท โดยได้ ลาออกแล้ วเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 และเป็ นสามีของนาง
สุดารัตน์ และเป็ นบิดาของนางสาวฉันท์สินี
นางสาวจุไรพร เลี่ยมตระกูลพานิช
ดํารงตําแหน่งผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินและรักษาการหัวแผนกบัญชีของบริ ษัท โดย
(“นางสาวจุไรพร”)
ถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 0.001 ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท)
ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน
นางสาวไพลิน กรนุ่ม (“นางสาวไพลิน”) ดํารงตําแหน่งหัวหน้ าแผนกการเงิน โดยถือหุ้นทางตรงในบริ ษัทคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
0.001 ของทุนชําระแล้ ว (50 ล้ านบาท) ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชน

14.2 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ในปี 2557 และปี 2558 บริษัทได้ มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย ซึง่ ได้ มีการเปิ ดเผยประเภทของรายการ
มูลค่าของรายการ และนโยบายการกําหนดราคา ไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ มีการทํ า
รายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งสําหรับช่วงระยะเวลาดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปได้ ดงั นี ้
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รายการรายได้ ค่านายหน้ าประกันวินาศภัยและค่าบริการอื่น
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

1. นายธวัชชัย
2. นางสาวพัชรา
3. นางสาววรรณชนก
4. นางสาววัชรา

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557
ปี 2558

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

บริ ษัทขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์
ให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
- รายได้ ค่านายหน้ าประกันวินาศภัย
และค่าบริ การอื่น

5. น.ท.(หญิง)วิชตุ า

+ นายธวัชชัย

8,199.44

9,096.33

6. นายจิรัฐติพงษ์

+ นางสาวพัชรา

1,562.77

1,361.78

7. นางสาววาสนา

+ นางสาววรรณชนก

5,414.59

5,154.44

8. นางสาวจิรัฐติกาล

+ นางสาววัชรา

1,222.30

611.15

9. นางสาวณัฐนันท์

+ น.ท.(หญิง)วิชตุ า

611.15

611.15

10. นางสาวไพลิน

+ นายจิรัฐติพงษ์

3,998.92

3,954.72

11. นางสุดารัตน์

+ นางสาววาสนา

1,748.93

1,655.93

12. นางสาวฉันท์สินี

+ นางสาวจิรัฐติกาล

2,830.80

2,490.14

13. นางสาวจุไรพร

+ นางสาวณัฐนันท์

3,486.60

-

+ นางสาวไพลิน

2,371.00

2,010.60

+ นางสุดารัตน์

-

3,626.46

+ นางสาวฉันท์สินี

-

3,612.95

+ นางสาวจุไรพร

-

3,426.46

1,252.95

2,238.45

2

14. A

2

+A

บริ ษั ท ขายกรมธรรม์ ป ระกัน รถยนต์ ทัง้
ภาคบัง คับและ/หรื อภาคสมัค รใจให้ แก่
บุ ค ค ล ที่ อ า จ มี ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง ซึ่ ง
ประกอบด้ ว ยกรรมการ ผู้ บ ริ ห าร อดี ต
ผู้ บ ริ ห าร และญาติ ส นิ ท ของกรรมการ
ผู้บริ หาร และอดีตผู้บริ หาร และบริ ษัทที่
เกี่ ย วข้ อ ง โดยบริ ษั ท ได้ รั บ ค่ า ตอบแทน
จากบริ ษัทประกันคู่ค้าในอัตราเท่ากับที่
ขายให้ แก่ลกู ค้ าทัว่ ไป ซึ่งถือว่าเป็ นการ
ประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การทํารายการดังกล่าวเป็ นการขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์ ซึ่งเป็ นการ
ให้ บริ การตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยในปี 2557 บริ ษัทได้ ขายกรมธรรม์ประกันรถยนต์มลู ค่ารวม
150,659.16 บาท ให้ แก่บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งประกอบด้ วยกรรมการ ผู้บริ หาร อดีตผู้บริ หาร และญาติสนิทของ
กรรมการและผู้บริหาร และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยบริ ษัทได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทประกันคู่ค้าในรูปรายได้ จากค่านายหน้ า
ประกันวินาศภัย และรายได้ ค่าบริ การอื่น เป็ นจํานวนรวม 25,695.36 บาท และ 7,004.07 บาท ตามลําดับ ส่วนในปี 2558
บริ ษั ท ได้ ข ายกรมธรรม์ ป ระกัน รถยนต์ มูล ค่า รวม 186,222.15 บาท ให้ แ ก่ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง โดยบริ ษั ท ได้ รั บ
ค่าตอบแทนจากบริ ษัทประกันคู่ค้าในรู ปรายได้ จากค่านายหน้ าประกันวินาศภัย และรายได้ ค่าบริ การอื่น เป็ นจํานวนรวม
32,108.20 บาท และ 7,742.35 บาท ตามลําดับ ซึง่ อัตราค่าตอบแทนที่บริ ษัทได้ รับเป็ นอัตราค่าตอบแทนเดียวกันกับในกรณี
ที่บริษัทขายกรมธรรม์ให้ แก่ลกู ค้ าทัว่ ไป จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเหมาะสม
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รายการรายได้ ค่านายหน้ าประกันชีวิต
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

1. นายธวัชชัย
2. นางสาวอัญชลี

ลักษณะของรายการ

มูลค่ ารายการ (บาท)
ปี 2557
ปี 2558

บริ ษัทย่อยขายกรมธรรม์ประกันชีวิต
ให้ แก่บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ ง
- รายได้ ค่านายหน้ าประกันชีวิตและ
ค่าบริ การอื่น
+ นายธวัชชัย

8,195.60

+ นางสาวอัญชลี

3,046.77

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล

บริ ษั ท ย่ อ ยขายกรมธรรม์ ป ระกั น ชี วิ ต
ให้ แ ก่ บุค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง โดย
บริ ษัทย่อยได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัท
ประกัน คู่ค้า ในอัตราเท่ ากับที่ ขายให้ แก่
ลูกค้ าทั่วไป ซึ่งถื อว่าเป็ นการประกอบ
8,195.60
ธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย
18,359.80

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็น ว่า การทํ า รายการดัง กล่า วเป็ นการขายกรมธรรม์ ป ระกัน ชี วิ ต ซึ่ง เป็ นการ
ให้ บริ การตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัทย่อย โดยในปี 2557 บริ ษัทย่อยได้ ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่า
รวม 155,618.00 บาท ให้ แก่นายธวัชชัยและนางสาวอัญชลี และได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทประกันคู่ค้าในรูปรายได้ จากค่า
นายหน้ าประกันชีวิตเป็ นจํานวน 11,242.37 บาท ส่วนในปี 2558 บริ ษัทย่อยได้ ขายกรมธรรม์ประกันชีวิตมูลค่ารวม
150,766.00 บาท ให้ แก่นายธวัชชัยและนางสาวอัญชลี และได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทประกันคู่ค้าในรู ปรายได้ จากค่า
นายหน้ าประกันชีวิตและค่าบริ การอื่นเป็ นจํ านวน 26,555.40 บาท ซึ่งอัตราค่าตอบแทนที่บริ ษัทย่อยได้ รับเป็ นอัตรา
ค่าตอบแทนเดียวกันกับในกรณีที่บริ ษัทย่อยขายกรมธรรม์ให้ แก่ลกู ค้ าทัว่ ไป จึงมีความเห็นว่า การเข้ าทํารายการดังกล่าวมี
ความสมเหตุสมผลและเหมาะสม


รายการคํ ้าประกันตามสัญญาเช่าทางการเงินให้ แก่บริษัท
บุคคลที่อาจมีความ

ลักษณะรายการ

ขัดแย้ ง
นายธวัชชัย

เป็ นผู้คํา้ ประกันสัญญาเช่าซือ้
สําหรับการซื ้อยานพาหนะของ
บริ ษัท จํานวน 1 คัน

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

-

ความจําเป็ นและความ
สมเหตุสมผล
เป็ นการคํ ้าประกันสําหรับการ
ซื อ้ ยานพาหนะตามเงื่ อ นไข
และสั ญ ญาที่ ทํ า กั บ บริ ษั ท
ลิสซิ่ง

หมายเหตุ: * มูลค่าของภาระหนี ้สินคงค้ างที่แสดงอยู่ในตารางข้ างต้ นได้ รวมดอกเบี ้ยรอการตัดจําหน่ายด้ วย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การพิจารณาเข้ าทํารายการดังกล่าวกระทําโดยกรรมการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริ ษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล
เนื่องจากเป็ นไปตามเงื่อนไขของสัญญาเช่าทางการเงินสําหรับการเช่าซื ้อยานพาหนะ เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิด
ประโยชน์ ต่อบริ ษัท โดยผู้คํ ้าประกันไม่ได้ คิดค่าธรรมเนียมคํ ้าประกันดังกล่าวกับบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ชําระภาระหนี ต้ าม
สัญญาเช่าทางการเงินแล้ วเสร็จในเดือนพฤศจิกายน 2558 ทําให้ บริษัทไม่มีภาระหนี ้สินคงค้ าง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
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ทังนี
้ ้ ในอนาคต หากบริ ษัทและ/หรื อบริ ษัทย่อยของบริ ษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการเพิ่มเติมกับบริ ษัทลีสซิ่งใดๆ
และมีการกําหนดเงื่อนไขในสัญญาให้ นายธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง เป็ นผู้คํ ้าประกันสําหรับการทํารายการเพิ่มเติมดังกล่าว นาย
ธวัชชัย เลิศรุ่ งเรื อง มีนโยบายให้ การสนับสนุนการคํ า้ ประกัน โดยไม่คิดค่าธรรมเนี ยมการคํ า้ ประกันดังกล่าว และ/หรื อ
ค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เกิดจากการคํ ้าประกันจากบริษัทแต่อย่างใด
14.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ที่ผ่านมา เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจึงไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบเพื
้
่อเข้ ามา
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และความเหมาะสมของราคา โดยในการพิจารณาเข้ าทํารายการระหว่างกัน
กรรมการ หรื อผู้บริ หารที่มีสว่ นได้ เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และจะพิจารณาโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นหลัก
ทัง้ นี ้ ภายหลังจากที่บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว ขันตอนการอนุ
้
มตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยเคร่ งครัด โดยที่กรรมการ หรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ
กับบริ ษัท ไม่มีสทิ ธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการระหว่างกันนันๆ
้ และหากรายการระหว่างกันมีมลู ค่าสูง
ตามเกณฑ์ที่กําหนด บริ ษัทจะจัดให้ มีที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเพื่อให้ ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว พร้ อมทังนํ
้ าเสนอ
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิก่อนการทํารายการ
14.4 นโยบายการทํารายการระหว่ างกัน
นโยบายของบริ ษัทในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ได้ ดงั นี ้
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้ าทั่วไป เช่น การขายกรมธรรม์ประกัน
วินาศภัย และการขายกรมธรรม์ประกันชีวิต เป็ นต้ น บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้ มี
เงื่อนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้ าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิด
ขึ ้นกับบุคคลภายนอก และให้ ปฏิบตั ิเป็ นไปตามสัญญาที่ตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด พร้ อมทังกํ
้ าหนดราคาและ
เงื่ อนไขรายการต่างๆ ให้ ชัดเจน เป็ นธรรม และไม่ก่อให้ เกิ ดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง้ นี ้ ผู้ตรวจสอบภายใน
(Internal Auditor) จะทําหน้ าที่ตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํารายงานเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้
ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเป็ นประจําทุกๆ ไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้ าทัว่ ไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความ
จํ า เป็ นของการทํ ารายการ โดยจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ วยหลักทรั พ ย์ และตลาดหลักทรั พ ย์ และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่าย
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ไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันอื่นๆ ได้ แก่ รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรื อ
บริ การอื่นๆ เช่น การได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สิน เป็ นต้ น และรายการรับหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น
การกู้ยืม การคํ ้าประกัน และการใช้ ทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน เป็ นต้ น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํ านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดัง กล่าว บริ ษัทจะให้ ผ้ ูเชี่ ยวชาญอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
สําหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กําหนดขึน้
และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริ ษัท
รวมทังจะต้
้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา
ทังนี
้ ้ กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ รับทราบภาระหน้ าที่ดงั กล่าวนี ้แล้ ว และในอนาคตหากมีการแต่งตังกรรมการ
้
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูที่จะได้ รับการเสนอชื่อเป็ น
้ วย
กรรมการตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้ าที่ที่จะต้ องปฏิบตั กิ ่อนที่จะให้ มีการแต่งตังด้
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบ/สอบทานจากผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท รวมทังแบบ
้
56-1 และรายงานประจําปี ทังนี
้ ้ ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต กรรมการ
จะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ที่ได้ กําหนดขึ ้น และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ที่ตนหรื อบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทังจะต้
้ องเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการ
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพื่อให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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