บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทารายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้อ ง
กันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559 ตามลาดับ มีดังนี้
รายการระหว่างกัน
(มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2558 งวด 3 เดือนแรก
บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ลักษณะความสัมพันธ์
สิ้นสุดวันที่
ปี 2559
31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่
2558
31 มีนาคม 2559


1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
- ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฎิบัติการ(รักษาการ) ของบริษัท
- ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 42.75 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559


2. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
- ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงินและทรัพยากรมนุษย์ อนุกรรมการ
บริหารความเสี่ยง กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (รักษาการ) ของบริษัท
- ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 41.75 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559


3. บริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จากัด:
- เป็นบริษัทที่นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ ถือหุ้นร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบจก.สาธร ซิกซ์ทีน
ดาเนินธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ - เป็นบริษัทที่นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ถือหุ้นร้อยละ 42.50 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบจก.สาธร ซิกซ์ทีน
กรรมการบริษัทมี 3 คน คือ
- เป็นบริษัทที่นายนพดล สันธนะพานิช ถือหุ้นร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบจก.สาธร ซิกซ์ทีน
1) นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
โดยนายนพดล สั น ธนะพานิ ช ด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการ กรรมการบริ ห าร ผู้ จั ด การฝ่ า ยบริ ก ารหลั ง การขายและ
2) นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
สารสนเทศ อนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 21
3) นายนพดล สันธนะพานิช
มีนาคม 2559
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บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน
(มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2558 งวด 3 เดือนแรก
สิ้นสุดวันที่
ปี 2559
31 ธันวาคม
สิ้นสุดวันที่
2558
31 มีนาคม 2559

- เป็นบริษัทที่นางศริน ชินอุดมทรัพย์ ถือหุ้นร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้วของบจก.สาธร ซิกซ์ทีน
โดยนางศริน ชินอุดมทรัพย์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการบริหาร อนุ กรรมการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาอาวุโสฝ่ายขาย
และการตลาด เลขานุการบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 21 มีนาคม
2559
14.2 รายละเอียดรายการระหว่างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยขน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 (สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558) และงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 (สิ้นสุดวันที่ 31
มีนาคม 2559) มีดังนี้
มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559
1. นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ การค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกันและวงเงินกูย้ ืม
บริษัทมีความจาเป็นต้องใช้ วงเงินหนังสือค้าประกันและ
ระยะสั้นกับสถาบันการเงินให้แก่บริษัท
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้
- นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ค้าประกันวงเงินหนังสือ
ยอดคงค้าง 122.13 ยอดคงค้าง
82.04 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องใน
ค้าประกันให้แก่บริษัทในวงเงินรวม 147.93 ล้านบาท
การดาเนินธุรกิจ โดยการค้าประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่
สาหรับปี 2558 และวงเงินรวม 170.75 ล้านบาท
มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 โดยไม่มกี ารคิด
แต่อย่างใด
ค่าตอบแทนในการค้าประกันดังกล่าว และมียอดคง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ค้างของหนังสือค้าประกันจากรายการดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
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มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559
- นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ค้าประกันวงเงินกู้ระยะ
ยอดคงค้าง 65.82 ยอดคงค้าง 155.91 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นเนื่องจาก
สั้นกับสถาบันการเงินในประเทศให้แก่บริษัทในวงเงิน
มีความจาเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการขอ
รวม 631.69 ล้านบาทในปี 2558 และวงเงินรวม
ใช้ ว งเงิ น หนั ง สื อ ค้ าประกั น และกู้ ยื ม เงิ น ระยะสั้ น จาก
518.66 ล้านบาทสาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559
สถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกันดังกล่าว
และมียอดคงค้างของวงเงินกู้ระยะสั้นจากรายการ
ดังกล่าว
2. นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์
การค้าประกันวงเงินหนังสือค้าประกันและวงเงินกูย้ ืม
บริษัทมีความจาเป็นต้องใช้ วงเงินหนังสือค้าประกันและ
ระยะสั้นกับสถาบันการเงินให้แก่บริษัท
วงเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินในประเทศเพื่อใช้
- นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ค้าประกันวงเงินหนังสือค้า
ยอดคงค้าง 122.13 ยอดคงค้าง
82.04 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจเพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องใน
ประกันในวงเงินรวม 147.93 ล้านบาทสาหรับปี
การดาเนินธุรกิจ โดยการค้าประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่
2558 และวงเงินรวม 170.75 ล้านบาทสาหรับงวด 3
มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้าประกัน
เดือนแรกของปี 2559 โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนใน
แต่อย่างใด
การค้าประกันดังกล่าว และมียอดคงค้างของหนังสือ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ค้าประกันจากรายการดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
- นายวรวิทย์ สีลภูสิทธิ์ ค้าประกันวงเงินกู้ระยะสั้นกับ
ยอดคงค้าง 65.82 ยอดคงค้าง 155.91 รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นเนื่องจาก
สถาบันการเงินในประเทศ ในวงเงินรวม 631.69 ล้าน
มีความจาเป็นเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการขอ
บาทในปี 2558 และวงเงินรวม 518.66 ล้านบาท
ใช้ ว งเงิ น หนั ง สื อ ค้ าประกั น และกู้ ยื ม เงิ น ระยะสั้ น จาก
สาหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2559 โดยไม่มกี ารคิด
สถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
ค่าตอบแทนในการค้าประกันดังกล่าว และมียอดคง
ค้างของวงเงินกู้ระยะสั้นจากรายการดังกล่าว
3. บริษัท สาธร ซิกซ์ทีน จากัด ค่าใช้จ่ายจากการเช่าพื้นที่สานักงาน
เมื่ อ เดื อ นมิ ถุ น ายน 2558 บริ ษั ท ได้ ย้ า ยที่ ตั้ ง สานั ก งาน
- บริษัทเช่าพื้นที่สานักงานของบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน
ค่าเช่า
1.37
ค่าเช่า
0.37 บริษัทมาตั้งอยู่เลขที่ 92/45 อาคารสาธรธานี 2 ชั้น16 ถนน
จากัด
สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดย
บริษัททาสัญญาเช่าพื้นที่สานักงาน ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการระหว่างกัน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น
- บริษัทวางเงินมัดจาค่าเช่าพื้นที่สานักงาน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2558 ณ วันที่ 31 มี.ค. 2559
เงินมัดจาค่าเช่า 0.38

หน้า 14 - 4

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

บริษั ท สาธร ซิก ซ์ทีน จากัด รวมพื้น ที่ที่เ ช่า 227 ตาราง
เงินมัดจาค่าเช่า 0.38 เมตร เพื่ อ ใช้ ส าหรั บ ประกอบการส านั ก งาน มี ก าหนด
ระยะเวลาการเช่า 27 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน
2558 ถึงวัน ที่ 31 มกราคม 2561 ในอัต ราค่าเช่ าเท่ากั บ
550 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน ซึ่งรวมเป็นค่าเช่าเท่ากับ
124,850 บาทต่อเดือน ซึ่งอัตราค่าเช่าดังกล่าว เป็นอัตราที่
ใกล้เคียงกับอัตราค่าเช่าในพื้นที่บริเวณใกล้เคียงซึ่งเท่ากับ
600 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยผู้เช่าสามารถต่อ
สัญญาได้อีกครั้งละ 3 ปี นอกจากนี้สัญญาเช่าได้ระบุให้ผู้
เช่า (บริษัท) เป็นผู้รับผิดชอบชาระค่าสาธารณูปโภคและ
ค่าบริการอื่น ๆ ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดสาธรธานี และ
การไฟฟ้านครหลวงโดยตรง หากผู้เช่ามีความประสงค์จะ
เช่าสถานที่เช่าต่อไปต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวไปยัง
ผู้ให้เช่าล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 90 วันก่อน
วันสิ้นสุดอายุของสัญญานี้ โดยทั้งสองฝ่ายจะมีการตกลง
อัตราค่าเช่าใหม่
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ สมผล และเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ของการดาเนินธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้อัตรา
ค่าเช่าและเงื่อนไขในสัญญามีความเหมาะสม และเป็นไป
ตามลักษณะการดาเนินธุรกิจทั่วไป

บริษัท บิสซิเนสอะไลเม้นท์ จากัด (มหาชน)

14.2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัด แย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกัน
ต่างๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการ
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไปและไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
14.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2559 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในการ
ทาธุรกรรมระหว่างบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ มีส่วน
ได้ส่วนเสียหรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการ
ทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมนั้นมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่ สัญญา
ทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ ตนมีสถานะเป็นกรรมการ
ผู้บริหารหรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดาเนินการได้ตามปกติภายใต้หลักการที่ทาง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทารายการสรุปการทาธุรกรรมดังกล่าวที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมา
เพื่อรายงานในการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบทุกไตรมาสหรือตามความประสงค์ของคณะกรรมการบริษัท
สาหรั บ ในกรณี ที่ มี ร ายการระหว่ า งกั น ไม่ เ ป็ น รายการทางการค้ า ปกติ บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระเฉพาะด้ านหรื อ ผู้ ต รวจสอบบั ญ ชี เ ป็ น ผู้ ใ ห้ ความเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่า งกั น ดั ง กล่ า วต่อ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทหรือผู้
ถือหุ้นตามแต่กรณีเพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ใน
หมายเหตุป ระกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชีของบริษัท และหากหุ้ นสามั ญของบริษัท ได้จ ด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้ อ มู ลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงานประจ าปี ข องบริ ษั ท (แบบ 56-2) ตามหลั ก เกณฑ์ แ ละกฎหมายว่ า ด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าวต้องปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทา
รายการระหว่างกันนั้นๆ
14.4

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม
2559 ได้กาหนดนโยบายการเข้าทารายการระหว่างกันไว้ว่าในอนาคต หากบริษัทมีความจาเป็นต้องทารายการระหว่าง
กันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่างๆให้เป็นไปตามลักษณะการ
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ดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิงเปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภท
เดียวกันกับที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา
อัตราค่าตอบแทนรวมทั้งความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ
ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท (56-2) ตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
สาหรับรายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้น
และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับ
บริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา ซึ่งบริษัท
จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการ
เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัทและตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชี
โดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่ การดาเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัท
อย่างไรก็ตาม สาหรับรายการระหว่างกันที่เป็น การกู้ยืมเงินระยะสั้น จากกรรมการของบริษัทนั้น บริษัทมี
นโยบายที่จะไม่พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัท แล้ว เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจะจัดหาแหล่งเงินทุนของบริษัทเอง
อีกทั้งบริษัทก็คาดว่า เมื่อสามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงินระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้ง
แรก ซึ่งจะทาให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้ในการดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตจะยังคงเป็นการเช่าพื้นที่สานักงานของบริษัทจากบริษัท สาธร
ซิกซ์ทีน จากัด โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าทีม่ ีความเหมาะสมและเป็นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจทั่วไป อย่างไรก็
ตาม หากในอนาคต บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ราคาหรือรายละเอียดใดๆ ในการเช่าพื้นที่กับบริษัท สาธร ซิกซ์ทีน
จากัด บริษัทจะปฏิบัติตามระเบียบต่างๆ ที่ได้กาหนดขึ้น และเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็น และ/หรือพิจารณาก่อนการเข้าทารายการใดๆ
14.5

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษทั เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัด ให้นาเสนอรายการ
ดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม (ยกเว้น การทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่
มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเ งื่อ นไขการค้า โดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท ได้อ นุมัติใ นหลัก การให้ฝ่ายจัด การ
สามารถดาเนินการได้ไว้แล้วในการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2559 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 22
มีนาคม 2559 ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดย
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คณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูล
การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด
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