
Internal Control and Related Party Transactions

การควบคุมภายในและรายการระหว่างกัน

การควบคุมภายใน และการปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน
ปี 2565 คณะกรรมการบรษัิท มีการประชมุ 13 ครัง้ โดยมีคณะ

กรรมการตรวจสอบเขา้รว่มประชมุดว้ยทกุครัง้เพ่ือใหค้วามเหน็เก่ียว
กบัความเพียงพอและความเหมาะสมของระบบควบคมุภายใน ซึง่
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดชี้แ้จงและรายงานสรุปผลการตรวจสอบ
ภายใน ตอ่ท่ีประชมุคณะกรรมการบรษัิท เม่ือวนัท่ี 21 กมุภาพนัธ ์
2566 ตามท่ีไดแ้สดงไวใ้นรายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบตอ่
ผูถื้อหุน้ และคณะกรรมการบรษัิท มีความเหน็ตอ่ระบบการควบคมุ
ภายในเชน่เดียวกบัคณะกรรมการตรวจสอบ สรุปสาระส�าคญัไดด้งันี ้

การควบคุมภายใน 
คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีโดยตรงในการก�ากับดูแล

ระบบการควบคมุภายในท่ีดี ครอบคลมุทกุดา้น ทัง้ดา้นบญัชี การ
เงิน การปฏิบตัิตามกฎหมาย ขอ้บงัคบั ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง โดย
ก�าหนดกลไกในการตรวจสอบท่ีถ่วงดลุกนัอยา่งมีประสทิธิภาพ มี
สายตรวจสอบภายในท�าหนา้ท่ีตรวจสอบการปฏิบตัิงานของทกุ
สายงานตามแผนตรวจสอบท่ีพิจารณาความเสี่ยงเป็นส�าคญั รวม
ทัง้ใหค้ �าปรกึษาเก่ียวกบัการวางระบบควบคมุภายใน  

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบ มีหนา้ท่ีในการพิจารณาแผนตรวจ
สอบ ควบคมุ ก�ากบัดแูลความเป็นอิสระของสายตรวจสอบภายใน 
เหน็ชอบการแตง่ตัง้ โยกยา้ย เลกิจา้ง หวัหนา้สายตรวจสอบภายใน 
ตลอดจนดแูลใหส้ายตรวจสอบภายในมีความเป็นอิสระ สามารถ
ท�าหนา้ท่ีตรวจสอบและถ่วงดลุไดต้ามมาตรฐานท่ีก�าหนด และให้
รายงานตรงตอ่คณะกรรมการตรวจสอบไม่นอ้ยกวา่ไตรมาสละ 1 
ครัง้ เพ่ือใหม้ั่นใจไดว้า่ระบบการควบคมุภายใน และงานตรวจสอบ
ภายใน เป็นไปโดยรดักมุ ไมก่่อใหเ้กิดความเสียหาย 

การปกป้องการใช้ข้อมูลภายใน
บรษัิทฯ ใหค้วามส�าคญัในการใชข้อ้มลูภายใน และเพ่ือเป็นการ

ปกป้องกรณีท่ีกรรมการและผูบ้ริหารใชข้อ้มลูภายในเพ่ือหาผล
ประโยชนใ์หแ้ก่ตนเองหรอืผูอ่ื้นในทางมิชอบ (Abusive self-dealing) 
โดยเฉพาะอยา่งย่ิงขอ้มลูภายในท่ียงัไมเ่ปิดเผยตอ่สาธารณะ หรอื
ขอ้มลูท่ีมีผลกระทบตอ่แผนยทุธศาสตรอ์งคก์ร การด�าเนินธรุกิจ การ
เจรจาตอ่รองทางการคา้ และราคาหุน้ ซึง่เป็นการเอาเปรยีบและก่อ
ใหเ้กิดความเสยีหายตอ่ผูถื้อหุน้โดยรวม และไดก้�าหนดหลกับรรษัท
ภิบาลส�าหรบัผูบ้รหิาร ไวเ้ป็นขอ้ปฏิบตัิ 10 ประการ และก�าหนด
บทลงโทษสถานหนกัในกรณีท่ีมีการฝ่าฝืน หรอืกระท�าการใดๆ ใน
ลกัษณะท่ีจงใจไม่ปฏิบตัิ ไวใ้นคู่มือจริยธรรมธุรกิจในหวัขอ้หลกั
บรรษัทภิบาลส�าหรบัผูบ้รหิารระดบัสงู 

อนึ่ง บริษัทฯ ก�าหนดระดับการเขา้ถึงขอ้มูลภายในส�าหรบั
พนกังานตามความเหมาะสมกับหนา้ท่ีความรบัผิดชอบ และได้
ก�าหนดบทลงโทษไวใ้นขอ้บงัคบัการท�างานในหมวดวินยัและโทษ
ทางวินยั เช่น วินยัเก่ียวกบัความลบัและผลประโยชนข์องบรษัิทฯ 
ขอ้ 3.2 ท่ีวา่ “ไมแ่สวงหาผลประโยชนอ์นัมิควรไดจ้ากบรษัิทฯ หรอื
บคุคลอ่ืน ท่ีมีความสมัพนัธก์บับรษัิทฯ หา้มประกอบธรุกิจสว่นตวั 
หรือรบัท�างานใหผู้อ่ื้นในธุรกิจท่ีเหมือนหรือคลา้ยคลงึกบับรษัิทฯ 
แมว้า่งานนัน้จะท�านอกเวลาของบรษัิทฯ ก็ตาม” การใหค้วามเป็น
ธรรมในการพิจารณาโทษทางวินยั และการลงโทษ บรษัิทฯ แตง่ตัง้
คณะกรรมการวินยัใหด้ �าเนินการสอบสวน และใหค้วามเป็นธรรม
แก่พนกังานท่ีถกูกลา่วโทษ โดยในรอบปี 2565 ไม่พบการกระท�า
ผิดจงึไมมี่การพิจารณาโทษทางวินยั และการลงโทษ

รายการระหว่างกัน 
บรษัิทฯ ก�าหนดวิธีปฏิบตัิการท�ารายการระหว่างกนักบับคุคล

ท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์ตอ้งผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ หรอืคณะกรรมการบรษัิท ตามเกณฑท่ี์
ก�าหนด และใหมี้การเปิดเผยรายการ และมลูคา่ของรายการท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ในปีท่ีผา่นมา โดยอธิบายความจ�าเป็น และความสม
เหตสุมผลของรายการท่ีเกิดขึน้ไวอ้ยา่งชดัเจน ทัง้นี ้บรษัิทฯ ก�าหนด
ใหก้รรมการ ผูบ้รหิารท่ีมีสว่นเก่ียวขอ้งกบัรายการดงักลา่วเปิดเผย
ขอ้มลู และ/หรือ ลกัษณะความสมัพนัธส์่วนบุคคลของตนเอง คู่
สมรส ญาติสนิท หรือมีความสมัพนัธส์่วนบคุคลกบัผูเ้สนอราคา
รายใดรายหนึ่งท่ีสง่ผลใหเ้กิดความไม่โปรง่ใสในการปฏิบตัิหนา้ท่ี
โดยตรง ส่งใหส้ายเลขานกุารบรษัิทและบรรษัทภิบาล และใหง้ด
ออกเสยีง และ/หรอื ไมอ่ยูร่ว่มในกระบวนการพิจารณาตดัสนิชีข้าด

การท�ารายการท่ีเก่ียวโยงกนัในปีท่ีผา่นมา แสดงไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน และตารางแสดงรายการระหว่างกิจการท่ี
เก่ียวขอ้งกนัในลกัษณะความสมัพนัธ ์โดยทกุรายการเป็นรายการท่ี
สมเหตสุมผล และเป็นการด�าเนินธรุกิจปกต ิการพิจารณาท�ารายการ
เป็นไปเพ่ือประโยชนส์งูสดุของบรษัิทฯ ผา่นการสอบทานจากคณะ
กรรมการตรวจสอบ และ/หรอืคณะกรรมการบรษัิท วา่เป็นเสมือน
การท�ารายการกบับคุคลภายนอก (Arm’s Length Basis) ตามขอ้
ก�าหนดของบรษัิทฯ และระเบียบของส�านกังานคณะกรรมการก�ากบั
หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และไมข่ดักบัมาตรฐานการบญัชี
เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเก่ียวกบับคุคลหรอืกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกนั 
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รายการระหว่างกจิการทีเ่กีย่วข้องกันในลักษณะความสัมพนัธ ์
บุคคล/นิติบุคคล ลักษณะการท�ารายการ

1. บริษัท ซูช ิอจิ ิ(ประเทศไทย) จ�ากัด 
ประเภทธุรกจิ: ธรุกิจรา้นอาหาร สญัญาเชา่พืน้ท่ีเอราวณั แบงคอ็ก กบั บมจ.โรงแรม เอราวณั พืน้ท่ี 110.07 ตร.ม. อตัราคา่เชา่ 

1,467.70 บาท (ตร.ม./เดือน) สญัญาสิน้สดุเดือนมีนาคม 2565  

ลักษณะความสัมพนัธ:์ นายกวิน วอ่งกศุลกิจ กรรมการบรษัิทฯ และเป็นกรรมการผูมี้อ �านาจลงนามในบรษัิท ซชิู อิจิ (ประเทศไทย) 
จ�ากดั โดยกลุม่วอ่งกศุลกิจ ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 30.68 ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้
2. บริษัท ตวันนา พรอพเพอรต์ี ้จ�ากัด
ประเภทธุรกจิ: โรงแรม สญัญาจา้งบรกิารใหค้ �าปรกึษาระหวา่งบรษัิท ตวนันา พรอพเพอรตี์ ้จ �ากดั กบั บมจ. ด ิเอราวณั 

กรุป๊ มลูคา่ตามสญัญารวม 6.05 ลา้นบาท
ลักษณะความสัมพนัธ:์ นางพนิดา เทพกาญจนา กรรมการบรษัิทฯ และเป็นกรรมการผูมี้อ �านาจลงนามของบรษัิท ตวนันา พรอพเพอรตี์ ้
จ �ากดั โดยกลุม่วธันเวคิน ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 29.04 ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้
3. บริษัท ธนาคารเกยีรตนิาคนิภทัร จ�ากัด (มหาชน)
ประเภทธุรกจิ: ธนาคารพาณิชย์ ท�าสญัญาสนิเช่ือเพ่ือใชเ้ป็นเงินทนุหมนุเวียน วงเงิน 500 ลา้นบาท อตัราดอกเบีย้ ณ วนัท่ีขอใช้

วงเงินท่ี MMR (Money Market Rate)  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2565 ยงัไมมี่การเบกิวงเงินกู้
ลักษณะความสัมพนัธ:์ กลุม่วธันเวคิน ถือหุน้ในบรษัิทฯ รอ้ยละ 29.04 ของทนุจดทะเบียนช�าระแลว้

ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ
ราคาท่ีตกลงกันเป็นราคาตลาด และไม่ต �่ากว่าผูร้บัหรือผูใ้ห้

บรกิารรายอ่ืนตามเกณฑม์าตรฐานธรุกิจ

ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในกรณีท่ีบรษัิทฯ  เขา้ท�าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรอืมีการท�ารายการ

ระหวา่งกนักบั บรษัิทยอ่ย บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง และ/หรอืบคุคลภายนอก 
บรษัิทฯ จะพิจารณาถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเขา้
ท�าสญัญานัน้ๆ โดยค�านงึถงึผลประโยชนข์องบรษัิทฯ เป็นหลกั

มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมัตกิารท�ารายการระหว่างกัน
ในกรณีท่ีบรษัิทฯ เขา้ท�าสญัญาใดๆ ก็ตาม หรอืมีการท�ารายการ

ระหวา่งกนักบับรษัิทยอ่ย บรษัิทท่ีเก่ียวขอ้ง บคุคลภายนอก และ/หรอื
บคุคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ เพ่ือประโยชนข์องบรษัิทฯ คณะกรรมการ
บริษัท ก�าหนดใหต้อ้งปฏิบตัิตามหลกัเกณฑข์องประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย เรือ่งการเปิดเผยขอ้มลู
และการปฏิบตัขิองบรษัิทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ 
ใหมี้ราคาและเง่ือนไข เสมือนการท�ารายการกบับคุคลภายนอก โดย
กรรมการหรอืพนกังานท่ีมีสว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไมมี่สว่น
ในการพิจารณาอนมุตัิ

นโยบายหรือแนวโน้มการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต
-ไมมี่-

Grand Hyatt Erawan Bangkok
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