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10. รายการระหว่ างกัน
ในปี 2555 และ 2554 บริ ษัทฯ มีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งเป็ นไปตามปกติธุรกิ จ โดยมี
ลักษณะรายการค้ าและนโยบายการกาหนดราคา ดังตาราง
ลักษณะรายการค้ า
รายการเงินกู้ยืมระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน
รายการค้ าระหว่างบริ ษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งกัน
รายได้ จากการบริ การ (รายการค่าจ้ างบริ หาร ค่าบริ การทางเทคนิค
และ ค่าบริ การส่วนกลางระหว่างกัน)
รายการค ้าประกัน

นโยบายการกาหนดราคา
อ้ างอิงอัตราดอกเบี ้ย MLR ขณะนัน้
วิธีราคาตลาด
ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
-

10.1 มูลค่ าและยอดคงค้ างของรายการระหว่ างกันกับบุคคลที่ขดั แย้ งกัน
บุคคลที่
เกี่ยวข้ องกัน

นายวิชยั
พูลวรลักษณ์

ความสัมพันธ์

ผู้ถือหุ้นใน IRCP
ประธานกรรมการบริษัท
ร้ อยละ 6.84

ลักษณะรายการ

ดอกเบี ้ยเงินกู้ยืมค้ าง
จ่าย

ยอดคงค้ างสุทธิ

ในระหว่ างงวด

ยอดคงค้ างสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2554

เพิ่มขึน้

(ลดลง)

ณ 31 ธ.ค. 2555

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

3,396

-

3,396

-

รายการเงินกู้ยืมจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น
ในระหว่างปี 2555 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย ไม่มกี ารกู้ยืมเงินจากกรรมการและผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.

2555 บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย ไม่มียอดเงินกู้ยืมคงค้ างจากกรรมการ และผู้ถือหุ้น แต่ในระหว่างปี 2555 บริ ษัทฯและบริ ษัท
ย่อย ได้ มีการจ่ายชาระดอกเบี ้ยค้ างจ่ายจากเงินกู้ยืมกรรมการและผู้ถือหุ้น จานวน 3.39 ล้ านบาท
10.2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่ างกัน
ในอดีตที่ผา่ นมา การทารายการระหว่างกันเป็ นการซื ้อขายสินค้ าและบริ การประเภทซอฟต์แวร์ อุปกรณ์
คอมพิวเตอร์ ซึง่ เป็ นไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการค้ าที่ไม่แตกต่างเมื่อเปรี ยบเทียบกับ
การทารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ ส่วนการให้ บริการพื ้นที่และค่าบริ การส่วนกลางมีการทาสัญญาด้ วยราคาที่ยตุ ิธรรม
 ารายการระหว่างกันทีผ่ า่ นมา ผู้บริ หารหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบได้ อนุมตั กิ ารทารายการตามขอบเขตอานาจ
ซึง่ ในการท
หน้ าที่ที่ได้ รับมอบหมายตามปกติ และได้ นาเสนอรายการระหว่างกันให้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
การทารายการระหว่างกัน โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการซึง่ ประกอบด้ วยกรรมการและกรรมการอิสระได้ เข้ าร่วมประชุม และมี
มติอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าวเนื่องจากเห็นว่ามีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผล
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10.3 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
บริ ษัทฯ มีนโยบายในการเข้ าทารายการระหว่างกันในกรณีเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามปกติ และต่อเนื่อง โดยจะมี
การกาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่
เกิ ด ขึน้ กับ บุค คลภายนอก และเป็ นไปตามราคาที่ ยุติ ธ รรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได้ โดยน าเสนอให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจ ารณาหลักเกณฑ์ แ ละแนวทางในการปฏิบัติดังกล่า ว ทัง้ นี ้ บริ ษัท ฯ จะให้ กรรมการ
ตรวจสอบของบริ ษัทฯ หรื อผู้เชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุ
สมผลของการทารายการด้ วย
10.4 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ถ้ ามี รายการระหว่างกันของบริ ษัท ฯ เกิ ดขึน้ กับบุคคลที่ อาจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ สว่ นเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทฯ จะจัดให้ ผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ทีม่ ีกรรมการอิสระ หรื อกรรมการตรวจสอบเข้ าร่วมประชุม เพื่อดูแลให้ รายการระหว่างกันเป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการ
กาหนดราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่กรรมการอิสระหรื อกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกัน
ที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อ
จาหน่ายทรัพย์สนิ ที่สาคัญของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้ ยกเว้ นรายการระหว่างกันที่เป็ นรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายใน
การกาหนดราคาและเงื่อนไขซึง่ เป็ นราคาตลาดหรื อไม่ตา่ งจากบุคคลภายนอก
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯมีนโยบายเข้ าทารายการระหว่างกันเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ
มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทาหน้ าที่ตรวจสอบรายการระหว่างกันรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริ ษัทฯ เพื่อความโปร่ งใส
และเพิ่มความเชื่อมัน่ ให้ กบั นักลงทุน
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