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14.     รำยกำรระหว่ำงกัน 
 

14.1    ลักษณะควำมสัมพันธ์ 
         

    บริษัทมีการท ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการท ารายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีปี  2560 (ส้ินสุดวันท่ี  31 ธันวาคม 2560) และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 
(ส้ินสุดวันท่ี 31 มีนาคม 2561) มีรายละเอียดดังนี้ 

บริษัท / บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

รำยกำรระหว่ำงกนั 
(มี= / ไม่มี=) 

งวดปี 2560 
สิ้นสดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2560 

งวด 3 เดือนแรก 
 ปี 2561 สิ้นสดุวันที ่
31 มีนำคม 2561 

1. บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 
   ด าเนินธุรกิจภัตตาคารและร้านอาหาร 
   กรรมการบริษัท มี 4 ท่าน คือ 
  1. นายโอภาส เฉิดพันธุ์ 
  2. นายธราธร ยวงบัณฑิต 
  3. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ 
  4. นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน 
 

- เป็นบริษัทที่นายโอภาส เฉิดพันธุ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียน/
ช าระแล้วของบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

- เป็นบริษัทท่ีนายธราธร ยวงบัณฑิต เป็นกรรมการและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียน/
ช าระแล้วของบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

- เป็นบริษัทที่นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นกรรมการและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจด
ทะเบียน/ช าระแล้วของบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

- เป็นบริษัทท่ีนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน เป็นกรรมการและถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจด
ทะเบียน/ช าระแล้วของบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

- นายโอภาส เฉิดพันธุ์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 
และผู้บริหารของบริษัท 

- นายธราธร ยวงบัณฑิต ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัท 

- นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัท 
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บริษัท / บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

รำยกำรระหว่ำงกนั 
(มี= / ไม่มี=) 

งวดปี 2560 
สิ้นสดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2560 

งวด 3 เดือนแรก 
 ปี 2561 สิ้นสดุวันที ่
31 มีนำคม 2561 

- นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการบริหาร และผู้บริหารของบริษัท 
2.บริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 
(ชื่อเดิมคือ บริษัท ดีเวลล๊อปเมนท์ ออน 
ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด) 
  ด าเนินธุรกิจจัดท าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป 
  กรรมการบริษัท มี 1 ท่าน คือ นางสาว
พันทิภา พรเลิศรังสรรค์  ซึ่งเป็นญาติ 
(น้องสะใภ้) ของนางสาวประพิมพรรณ 
เลิศสิริสิน 

- เป็นบริษัททีน่ายโอภาส เฉิดพันธุ์ เคยเป็นกรรมการ (ตั้งแต่วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 21 สิงหาคม 
2559) นางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน เคยเป็นกรรมการ (ตั้งแต่วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ถึงวันที่ 18 
ตุลาคม 2559) และนายโอภาส เฉิดพันธุ์ เคยถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 40.00  นายธราธร ยวงบัณฑิต 
ร้อยละ 30 และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ร้อยละ 30 ของทุนจดทะเบียน/ช าระแล้วของบริษัท ดีเวลล๊อป
เมนท์ ออน ออนไลน์ แอดเวอร์ไทซิ่ง (ตั้งแต่วันท่ี 4 พฤศจิกายน 2558 ถึงวันท่ี 29 กันยายน 2559) 

- ตั้งแต่วันที่ 19 ตุลาคม 2559 – 13 มีนาคม 2561 เป็นบริษัทที่นางสาวพันทิภา พรเลิศรังสรรค์(ญาติ 
(น้องสะใภ้) ของนางสาวประพิมพรรณ เลิศสิริสิน) เป็นกรรมการ และช่วงระหว่างวันท่ี 1 สิงหาคม 2560 
– 13 มีนาคม 2561 เป็นบริษัทที่นางสาวพันทิภา พรเลิศรังสรรค์ เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 98 ของ
ทุนจดทะเบียน/ช าระแล้วของบริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 

- ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2561 จนถึงปัจจุบัน เป็นบริษัทท่ีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วน
ร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน/ช าระแล้วของบริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 

  

3. บริษัท ไบค์โซน จ ากัด 
  ด า เนิ น ธุ รกิ จ จ า ห น่ า ย ป ลี ก  ส่ ง
รถจักรยานและอุปกรณ์ 
  กรรมการบริษัท มี 1 ท่าน คือ 
1. นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ 
2. นายเฟาส์โต้ โจเซ อิสกิลเอล แมนโซ 
3. นาย โจเซ่ โรเซนโด เฮอร์นันเดซ อุ
กัลเด 

- เป็นบริษัทที่นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ เป็นกรรมการและถือหุ้นร้อยละ 75.00 ของทุนจดทะเบียน/ช าระแล้ว
ของบริษัท ไบค์โซน จ ากัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 

- นายคงพันธุ์ ปราโมชฯ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท 
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บริษัท / บุคคลที่อำจมีควำมขดัแย้ง ลักษณะควำมสัมพนัธ ์

รำยกำรระหว่ำงกนั 
(มี= / ไม่มี=) 

งวดปี 2560 
สิ้นสดุวนัที ่

31 ธนัวำคม 2560 

งวด 3 เดือนแรก 
 ปี 2561 สิ้นสดุวันที ่
31 มีนำคม 2561 

4. นายโอภาส  เฉิดพันธุ์ - นายโอภาส  เฉิดพันธุ์ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร 
และผู้บริหารของบริษัท 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 29.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2561 

  

5. นายธราธร ยวงบัณฑิต - นายธราธร ยวงบัณฑิต ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัท 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 26.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2561 

  

6. นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ - นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม กรรมการบริหาร และ
ผู้บริหารของบริษัท 

- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 21.00 ของทุนช าระแล้วของบริษัท ณ วันท่ี 6 มีนาคม 2561 
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14.2    รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน 
        

       รายละเอียดรายการระหว่างของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีเกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2550 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 
มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี้ 

บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล งบปี 2560 
 สิ้นสุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2560 

งวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2561 (สิน้สดุวนัที ่

31 มี.ค. 2561) 
1.บริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด ค่าซื้อสินค้าและบริการ : 

- บริษัทมีรายการซื้อสินค้าจากบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 
เนื่องจากบริษัท เอ็มวี  ฟู้ดส์ จ ากัด  ด าเนินธุรกิจ
ร้านอาหาร Chester's Grill ซึ่งบริษัทได้ซื้ออาหารและ
เครื่องดื่มส าหรับสนับสนุนการด าเนินงานการจัดงาน 
Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 

 
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้การค้าจากรายการซื้อสินค้า
ดังกล่าว 

 

 
0.46 

 
 
 
 
 

- 

 
0.19 

 
 
 
 
 

- 

บริษัทเป็นผู้จัดงาน Thailand Mobile Expo ที่ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งด าเนินการซื้ออาหารและเครื่องดื่มจาก
ร้านอาหาร Chester's Grill  ของบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด 
เนื่องจากมีสาขาให้บริการที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
โดยมีราคาจ าหน่ายเป็นราคาตลาดทั่วไป 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการซื้อสินค้า
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากมีราคาและเงื่อนไข
การช าระเงินปกติ ตามธุรกิจปกติ 

2.บริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 
(ชื่อเดิมคือ บริษัท ดีเวลล๊อปเมนท์ 
ออน  ออนไลน์  แอด เวอร์ ไทซิ่ ง 
จ ากัด) 

รายได้จากการให้บริการ : 
- บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการพัฒนา
ซอฟต์แวร์โมบายแอพพลิเคชั่น “Doo Ads”กับบริษัท 
ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด 

 
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าว 

 
1.95 

 
 

 
- 
 

 
- 
 
 

 
- 
 

บริษัทมีรายได้จากการขายและให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์
โมบายแอพพลิเคชั่น “Doo Ads” กับบริษัท ดู แอดเวอร์ไท
ซิ่ง จ ากัด โดยมีราคาและเงื่อนไขการช าระเงินไม่แตกต่าง
จากการให้บริการกับลูกค้ารายอื่นซึ่งสามารถเทียบเคียง
กันได้ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่าการ
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บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล งบปี 2560 
 สิ้นสุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2560 

งวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2561 (สิน้สดุวนัที ่

31 มี.ค. 2561) 
ให้บริการการพัฒนาแอพลิเคชัน่ดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผลและเพื่อเป็นประโยชน์ในการให้บริการ
ตามธุรกิจปกติของบริษัท อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายไม่
พัฒนาโมบายแอพลิเคชั่นให้กับบริษัทภายนอกแล้ว 

3.บริษัท ไบค์โซน จ ากัด รายได้ค่าเช่า : 
- บริษัทเป็นผู้ด าเนินการจัดงานด้านกีฬา โดยมีการให้
เช่าพื้นที่งานเขาประทับช้างเทรล ส าหรับการจัดบูธ
แสดงสินค้าประเภทรถจักรยาน กับบริษัท ไบค์โซน 
จ ากัด 

 
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าว 
 

 
0.02 

 
 
 
 

- 
 

 
- 
 
 
 
 

- 
 
 

บริษัทมีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่จัดบูธส าหรับการจัด
งาน Sport Event ที่งานเขาประทับช้างเทรล ซึ่งบริษัท 
ไบค์โซน จ ากัด เช่าพื้นที่ส าหรับการจัดบูธแสดงสินค้า
ประเภทรถจักรยาน โดยการให้เช่าพื้นที่เป็นราคาปกติไม่
แตกต่างจากราคาให้เช่าพื้นที่ที่คิดกับลูกค้ารายอื่น  
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเป็นการให้บริการเช่าพื้นที่การจัดงานตาม
การด าเนินงานปกติของบริษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขไม่
แตกต่างจากการให้เช่าพื้นที่กับลูกค้ารายอื่นท่ัวไป ซึ่งเห็น
ว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท 

ค่าเช่าจักรยาน : 
- บริษัทมีการเช่าจักรยานจากบริษัท ไบค์โซน จ ากัด 
เพื่อใช้ในงาน  Sport Event ที่งานเขาประทับช้าง
เทรล 

 
0.02 

 
 

 
- 
 
 

บริษัทมีจ่ายค่าเช่าจักรยานให้แก่บริษัท ไบค์โซน จ ากัด 
เพื่อใช้ในงาน Sport Event ที่งานเขาประทับช้างเทรล โดย
ราคาเช่าจักรยานเป็นราคาปกติและมีเงื่อนไขการช าระเงิน
ที่เทียบเคียงกับราคาเช่าที่จัดหาจากผู้ให้เช่ารายอื่น 
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บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกนั 

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล งบปี 2560 
 สิ้นสุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2560 

งวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2561 (สิน้สดุวนัที ่

31 มี.ค. 2561) 
 

- บริษัทมียอดเจ้าหน้ีการค้าจากรายการดังกล่าว 
 

- 
 

 
- 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการเช่าจักรยาน
ดังกล่าว ถือเป็นการสนับสนุนการจัดงาน Sport Event ที่
งานเขาประทับช้างเทรล โดยรายการดังกล่าวมีความ
เหมาะสมและสมเหตุสมผลและเพื่อเป็นประโยชน์ในการ
สนับสนุนการด าเนินงานจัดงานของบริษัท เนื่องจากมี
ราคาและเงื่อนไขการช าระเงินที่ไม่แตกต่างจากการเช่า
จักรยานจากผู้ขายรายอื่น 

ซื้อจักรยาน : 
- บริษัทมีการซื้อจักรยานจากบริษัท ไบค์โซน จ ากัด 
 
- บริษัทมียอดเจ้าหน้ีการค้าจากรายการดังกล่าว 

 
- 
 

- 

 
0.05 

 
- 

บริษัทมีการซื้อจักรยานจากบริษัท ไบค์โซน จ ากัด เพื่อใช้
ในสนับสนุนงาน  Sport Event ต่างๆ ของบริษัท โดยมี
ราคาซื้อตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขการช าระเงินไม่
แตกต่างจากผู้ขายรายอื่น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาว่ารายการซื้อจักรยาน
ดังกล่าว เพื่อใช้ในการสนับสนุนการจัดงาน Sport Event 
ต่างๆ ของบริษัท โดยรายการดังกล่าวมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผลและเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ โดยมี
ราคาและเงื่อนไขการช าระเงินที่ไม่แตกต่างจากการซื้อ
จักรยานจากผู้ขายรายอื่น 
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 14.3    กำรค้ ำประกัน 
 
    รายการค้ าประกันระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2560 ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2561 ส้ินสุดวันที่ 31 

มีนาคม 2561 มีรายละเอียดดังนี ้
 

บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง รำยละเอียด 

ยอดคงค้ำง  (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล งบปี 2560 
 สิ้นสุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2560 

งวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2561 (สิน้สดุวนัที ่

31 มี.ค. 2561) 
1.นายโอภาส  เฉิดพันธุ ์ การค้ าประกันหน้ีสินให้แก่บริษัท : 

- บริษัทมีวงเงินกู้ยมืระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกจิ โดยมี
หลักประกันคือ ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทัง้มีการ
ค้ าประกันโดยกรรมการ คือ นายโอภาส  เฉิดพันธุ ์มี
วงเงินค้ าประกันรวมเทา่กับ 45.66 ล้านบาท ซึ่งการ
ค้ าประกันดงักลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขที่สถาบัน
การเงินเรียกร้อง โดยค้ าประกันเต็มวงเงินของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ าประกัน
แต่อย่างใด  

 
- บริษัทมียอดคงค้างของเงินกูย้ืมจากรายการดังกลา่ว 

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.08                                              

 
- 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

33.31 
 

 
 

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกันคือที่ดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมทั้งการค้ าประกัน
ของกรรมการบริษัท โดยมีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธรา
ธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นผู้ค้ า
ประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ าประกันดังกล่าว เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และเป็นการค้ าประกันเต็ม
วงเงินของวงเงินสินเชื่อ ท้ังนี้ การค้ าประกันทั้งหมดที่ได้
กล่าวมาไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 
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บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง รำยละเอียด 

ยอดคงค้ำง  (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล งบปี 2560 
 สิ้นสุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2560 

งวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2561 (สิน้สดุวนัที ่

31 มี.ค. 2561) 
2.นายธราธร ยวงบัณฑิต การค้ าประกันหน้ีสินให้แก่บริษัท : 

- บริษัทมีวงเงินกู้ยมืระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกจิ โดยมี
หลักประกันคือ ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทัง้มีการ
ค้ าประกันโดยกรรมการ คือ นายธราธร ยวงบัณฑิต 
มีวงเงินค้ าประกันรวมเท่ากับ 55.28 ล้านบาท ซึง่การ
ค้ าประกันดงักลา่วเป็นไปตามเงือ่นไขที่สถาบัน
การเงินเรียกร้อง โดยค้ าประกันเต็มวงเงินของสถาบัน
การเงิน ทั้งนี้ ไม่มีการคิดค่าตอบแทนการค้ าประกัน
แต่อย่างใด  

 
- บริษัทมียอดคงค้างของเงินกู้ยืมจากรายการดังกล่าว 
 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

33.08 

 
- 
 
 
 
 
 
 
 

33.31 
 

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกันคือที่ดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมทั้งการค้ าประกัน
ของกรรมการบริษัท โดยมีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธรา
ธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นผู้ค้ า
ประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ าประกันดังกล่าว เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และเป็นการค้ าประกันเต็ม
วงเงินของวงเงินสินเชื่อ ท้ังนี้ การค้ าประกันทั้งหมดที่ได้
กล่าวมาไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 

3.นายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ การค้ าประกันหน้ีสินให้แก่บริษัท : 
- บริษัทมีวงเงินกู้ยมืระยะสั้นและเงินกู้ยืมระยะยาว
จากสถาบันการเงิน เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกจิ โดยมี
หลักประกันคือ ที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง รวมทัง้มีการ
ค้ าประกันโดยกรรมการ คือ นายธีรวัฒน์ สุวรรณ
พินิจ มีวงเงินค้ าประกันรวมเท่ากบั 46.29 ล้านบาท 

 
- 
 
 
 

 
- 
 
 
 

บริษัทมีวงเงินสินเชื่อกับเจ้าหนี้สถาบันการเงินเพื่อใช้ใน
การด าเนินธุรกิจ โดยมีหลักประกันคือที่ดินพร้อมส่ิงปลูก
สร้างซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท รวมทั้งการค้ าประกัน
ของกรรมการบริษัท โดยมีนายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธรา
ธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพินิจ เป็นผู้ค้ า
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 หน้า 14 - 9 

บุคคลที่อำจมคีวำมขัดแย้ง รำยละเอียด 

ยอดคงค้ำง  (ล้ำนบำท) 

ควำมจ ำเปน็และควำมสมเหตสุมผล งบปี 2560 
 สิ้นสุดวนัที ่

31 ธ.ค. 2560 

งวด 3 เดือนแรกของ
ปี 2561 (สิน้สดุวนัที ่

31 มี.ค. 2561) 
ซึ่งการค้ าประกันดงักล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขที่
สถาบันการเงินเรียกร้อง โดยค้ าประกันเต็มวงเงินของ
สถาบันการเงิน ทั้งนี้ ไม่มกีารคดิค่าตอบแทนการค้ า
ประกันแต่อยา่งใด  
 

- บริษัทมียอดคงค้างของเงินกูย้ืมสถาบันการเงินจาก
รายการค้ าประกันดังกล่าว 

 

 
 
 
 
 

33.08 

 
 
 

 
33.31 

 

ประกันเต็มวงเงิน ซึ่งการค้ าประกันดังกล่าว เป็นไปตาม
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน และเป็นการค้ าประกันเต็ม
วงเงินของวงเงินสินเชื่อ ท้ังนี้ การค้ าประกันทั้งหมดที่ได้
กล่าวมาไม่มีการคิดค่าตอบแทนแต่อย่างใด 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากมี
ความจ าเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขการขอรับการ
สนับสนุนสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการด าเนิน
ธุรกิจ 

        
 
 



บริษัท เอ็ม วิช่ัน จ ำกัด (มหำชน) 

 หน้า 14 - 10 

14.4 ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่  1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษัท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ 
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกันท่ัวไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท 

 

14.5 มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกัน 
 

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ที ่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการส าหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมตัิการท ารายการระหว่างกัน ดังนี้ 

 

มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนมุัติกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกนั 
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี

ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระท ากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอ านาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล 
สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถด าเนินการได้ตามปกติภายใต้
หลักการท่ีทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดท ารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส 

ส าหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันทีไ่ม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจ าเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติ
รายการดังกล่าวก่อนการเข้าท ารายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม  เอ ไอ (mai) 
แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56 -1) และรายงานประจ าปี
ของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการท า
รายการระหว่างกันดงักล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการท ารายการ
ระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการท ารายการระหว่างกันนั้น ๆ 

 
14.6 นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต  

 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 (ครั้งแรกหลังแปรสภาพ) เมื่อวันท่ี 14 มีนาคม 2561 ได้
ก าหนดนโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหวา่งกันในอนาคต ดังนี้   
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นโยบำยหรือแนวโน้มกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต 
ในอนาคตหากบริษัทมีความจ าเป็นต้องท ารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ

บริษัท บริษัทจะก าหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระท ากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจ าเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความช านาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการท ารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม 
เอ ไอ แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจ าปี (แบบ 56-1) และรายงาน
ประจ าปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ 
ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดโดยส านักงาน 
ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และกรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ  ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ ค าส่ัง หรือข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดที่เกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการท ารายการเกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่
ก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ท ารายการระหว่างกันกบับริษัทที่เกีย่วข้องที่ไม่ใช่การด าเนิน
ธุรกิจตามปกติของบริษัท 
 อย่างไรก็ตาม ส าหรับรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบันและยังมีรายการอยู่อย่างต่อเนื่องในอนาคต คือ 
รายการซื้อสินค้าจากบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด เนื่องจากบริษัท เอ็มวี ฟู้ดส์ จ ากัด ด าเนินธุรกิจร้านอาหาร Chester's Grill ซึ่ง
บริษัทได้ซื้ออาหารและเครื่องดื่มในการจัดงาน Thailand Mobile EXPO ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งเป็นการสนับสนุน
การด าเนินธุรกิจปกติ และรายการเช่าหรือซื้อรถจักรยานจากบริษทั ไบค์โซน จ ากัด ซึ่งมีราคาเช่าหรือราคาซื้อตามราคาตลาด
และมีเงื่อนไขการช าระเงินที่ไม่แตกต่างจากการซื้อจากผู้ขายรายอื่นที่เทียบเคียงได้  แต่ส าหรับรายการให้บริการพัฒนา
แอพพลิเคชั่น กับบริษัท ดู แอดเวอร์ไทซิ่ง จ ากัด  และเงินให้กู้ยืมกับกรรมการของบริษัท จะไม่มีรายการระหว่างกันเกิดขึ้นอีก
ในอนาคต เนื่องจากปัจจุบันบริษัทเน้นการพัฒนาแอพพลิเคชั่นส าหรับใช้ภายในบริษัท และในส่วนรายการเงิน ให้กู้แก่
กรรมการ บริษัทก็มีนโยบายจะไม่ให้เงินกู้ยืมแก่บุคคลหรือนิติบุคคล  ใด ๆ แล้ว  
 ส าหรับการพึ่งพิงกรรมการ 3 ท่าน คือ นายโอภาส เฉิดพันธุ์ นายธราธร ยวงบัณฑิต และนายธีรวัฒน์ สุวรรณพิ นิจ 
ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ในการค้ าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงินภายในประเทศโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้ าประกันนั้น บริษัทคาดว่าเมื่อบริษัทสามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แล้ว สถาบันการเงินดังกล่าวจะด าเนินการให้กรรมการรายดังกล่าวสามารถถอนการค้ า
ประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าวของบริษัท เพื่อลดการพ่ึงพิงทางการเงินจากกรรมการได้  
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14.7 มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน  
 

   เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการน าเสนอรายการ
ดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม 
(ยกเว้น การท าธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถด าเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 
(ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2561 ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่างกันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมี
นโยบายการก าหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ ข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อก าหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการท ารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่ส าคัญของบริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด  นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย 


