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11. รายการระหวางกัน
11.1 รายละเอียดของรายการระหวางกัน

ในระหวางรอบบัญชี 2543 ส้ินสุดวันที ่ 20 กุมภาพันธ 2544 และครึง่แรกของปบัญชี 2544 ส้ินสุดวันที ่ 20 สิงหาคม
2544 บรษัิทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังน้ี   
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท สยาม-จัสโก จํ ากัด
(“สยามจัสโก”)

ถือหุนรอยละ 11 ในบริษัทฯ
และบริษัทฯ ถือหุนในสยาม
จัสโก คิดเปนรอยละ 8.5 และ
มีกรรมการรวมกัน คือ นาย
นพพันธ เมอืงโคตร

1.! บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาเชาพื้นที่และบริการสํ าหรับสาขาจํ านวน
3 สาขาจากสยามจัสโก ดังมรีายละเอียดตอไปนี้
-! สาขารัชดาภิเษก

เนื่อที่โดยประมาณ 128 ตารางเมตร, ระยะเวลาการ
เชา 3 ป เริ่มตั้งแต 1  ก.ย. 43 ถึง 31 ส.ค. 46, คาเชา
และคาบริการรายเดือนปแรก 57,024 บาท  ปที่สอง
62,726 บาท และปที่สาม 68,998 บาท

-! สาขารัตนาธิเบศร
เนื้อที่โดยประมาณ 143 ตารางเมตร, ระยะเวลาการ
เชา 3 ป เริ่มตั้งแต 1 มี.ค. 44 ถึง 28 ก.พ. 47, คาเชา
และคาบริการรายเดือนปแรก 86,515 บาท  ปที่สอง
95,167 บาท และปที่สาม 104,684 บาท

-! สาขาหลักสี่
เนื้อที่โดยประมาณ  85 ตารางเมตร, ระยะเวลาเชา 3
ป เริ่มตั้งแต 1 มิ.ย. 43 ถึง 31 พ.ค. 46, คาเชาและคา
บริการรายเดือนปแรก 25,500 บาท ปที่สอง 28,050
บาท และป  ที่สาม 30,855 บาท

2. บริษัทฯ ไดทํ าสัญญาเชาพื้นที่จากสยามจัสโกจํ านวน 9 สาขา
เพื่อติดตั้งเครื่องเบิกเงินสดอัตโนมัติ  โดยบริษัทฯ ชํ าระ
คาเชาใหสยามจัสโกจํ านวน 47,000 บาทตอเดือน

บริษัทฯ เชาพื้นที่เพื่อใชเปนสํ านักงานสาขาซึ่งใชในการดํ าเนิน
ธรุกิจตามปกติ โดยคาเชาและคาบริการที่บริษัทฯ ชํ าระใหแก
สยามจัสโกเปนราคาที่ใกลเคียงกับคาเชาและคาบริการที่สยาม  
จัสโกใหเชาแกบุคคลอื่นในสถานที่เดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นเกี่ยวกับรายการนี้วาเปนรายการที่  
สมเหตุสมผลและยุติธรรม และเปนการดํ าเนินการตามธุรกิจ
ปกติของบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดเชาพื้นที่จากสยามจัสโกเพื่อติดตั้งเครื่องเบิกเงินสด
อัตโนมัติซึ่งถือเปนการด ําเนินธรุกิจตามปกติของบริษัทฯ โดย
คาเชาที่บริษัทฯ ชํ าระใหแกสยามจัสโกเปนอัตราคาเชาที่ใกล
เคียงกับคาเชาที่บริษัทฯ ไดเชาเพื่อติดตั้งเครื่องเบิกเงินสด
อัตโนมัติกับหางสรรพสินคาอื่นในบริเวณใกลเคียงกัน ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุ
สมผลและยุติธรรม รวมทั้งเปนการดํ าเนินธุรกิจตามปกติของ
บริษัทฯ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท สยาม-จัสโก จํ ากัด
(“สยามจัสโก”)

3. บริษัทฯ ทํ าธุรกิจสินเชื่อเชาซื้อและบัตรเครดิตกับสยามจัสโก
โดยในปบัญช ี2543 และครึ่งแรกของปบัญชี 2544    บริษัทฯ
มยีอดการซื้อสินคาจากสยามจัสโกผานบริการสินเชื่อเชาซื้อ
ของบริษัทฯ จํ านวน 420.66 ลานบาท และ 186.78 ลานบาท
ตามลํ าดับ และมียอดการใชจายเงินที่สยามจัสโกผานบัตร
เครดิตจัสโกและบัตรเครดิตทุกชนิดของบริษัทฯ จํ านวน
460.59 ลานบาท และ 206.13 ลานบาท ตามลํ าดับ  และ
สํ าหรับธุรกิจบัตรเครคิต บริษัทฯ ไดรับคาธรรมเนียมจาก
สยามจัสโกจํ านวน 5.76 ลานบาท และ 2.58 ลานบาท ในป
บัญชี 2543 และครึ่งแรกของปบัญชี 2544

การทํ าธุรกิจเชาซื้อและบัตรเครดิตผานสยามจัสโกถือเปนการ
ดํ าเนินธรุกิจตามปกติของบริษัทฯ ในการทํ าธุรกิจเชาซื้อกับ
สยามจัสโก บริษัทฯ มิไดจายหรือไดรับคาธรรมเนียมใดๆ ใหแก
สยามจัสโก และสํ าหรับการทํ าธรุกิจบัตรเครดิต อัตราคาธรรม
เนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากสยามจัสโกเปนอัตราที่ใกลเคียงกับ
อัตราที่เรียกเก็บจากหางสรรพสินคาอื่น ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบไดใหความเห็นวารายการที่เกิดขึ้นนี้สมเหตุสมผลและ
ยุติธรรม และเปนการดํ าเนินธรุกิจตามปกติของบริษัทฯ

บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส
จํ ากัด

ถือหุนในบริษัทฯ รอยละ
28.80 และมีกรรมการรวม
กัน คือ นายโยชิกิ โมริ
นายฮิโรยูกิ อาซาอิ และนาย
คาซูฮิเดะ คามิตานิ

1.! บริษัทฯ ซื้อรถยนตจํ านวน 2 คันจากส ํานักงานตัวแทนของ
บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด ในประเทศไทย เมือ่
วันที่ 18 ส.ค. 43 ในราคา 1.60 ลานบาท

2.! ในระหวางปบัญช ี2543 บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด
ไดใหบริการในการพัฒนาระบบบัญชีแกบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
ไดชํ าระคาบริการดังกลาวใหแกบริษัท อิออน เครดิต
เซอรวิส จํ ากัด จํ านวน 3.28 ลานบาท

บริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด ไดปดส ํานักงานตัวแทนใน
ประเทศไทย บริษัทฯ จึงไดรับซื้อรถยนตดังกลาวเพื่อนํ ามาใช
งานในธรุกิจในราคาตามมูลคาทางบญัชี ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบไดใหความเห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม

บริษัทฯ ตองการที่จะพัฒนาระบบบัญชีของบริษัทฯ ใหมี
ประสทิธภิาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อใหเปนมาตรฐานที่ยอมรับโดย
ทั่วไปเชนเดียวกับระบบบัญชีของกลุมบริษัทอิออน ดังนั้น
บริษัทฯ จึงวาจางใหบริษัท อิออน เครดิต เซอรวิส จํ ากัด เขามา
ใหบริการในการพัฒนาระบบบัญชีแกบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นวาเปนรายการที่มีความจํ าเปนและสม
เหตุสมผล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล
คอรปอเรชั่น จํ ากัด (“เอซีเอส”)

ถือหุนรอยละ 24 ในบริษัทฯ
และมีกรรมการรวมกัน คือ
นายมาซาโอะ มิซูโนะ และ
นาย  มิคิโอะ ซูเอดะ

1. บริษัทฯ ใหบริการติดตามหนี้แกเอซีเอสตามสัญญาฉบับลง
วันที่ 21 ก.พ. 43 โดยในรอบปบัญช ี2543 บริษัทฯ มีรายได
จากคาบริการ ดังกลาวจํ านวน 26.71 ลานบาท

บริษัทฯ ใหบริการในการติดตามหนี้แกเอซีเอส เนื่องจากบริษัทฯ
กํ าลังดํ าเนินการปรับโครงสรางการถือหุนและโครงสรางการ
ดํ าเนินธุรกิจระหวางบริษัทฯ กับเอซีเอสใหมีความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น และเพื่อปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคต ในตนป 2543 เอซีเอสไดเริ่มหยุดดํ าเนินธุรกิจ
หลักเกี่ยวกับการใหสินเชื่อแกลูกคาทั้งหมดและโอนชองทางดาน
การตลาด  ฐานลูกคา และพนักงานทั้งหมดที่มีอยูใหแกบริษัทฯ
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดเขามาทํ าหนาที่ในการติดตามหนี้จาก
ลูกหนี้ของเอซีเอส โดยอัตราคาบริการเปนไปตามลักษณะ
การดํ าเนินการคาโดยปกติ กลาวคือ บริษัทฯ จะพิจารณาจาก
คุณภาพของลูกหนี้รวมทั้งจํ านวนหนี้ที่คาดวาจะเก็บได ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวาเปนรายการที่มีความ
จํ าเปนและสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม ปจจุบัน บริษัทฯ ไมได
ใหบริการติดตามหนี้กับเอซีเอสแลว และบริษัทฯ จะไมมีธุรกรรม
กับเอซีเอสในลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจาก
เอซีเอสไดหยุดการดํ าเนินธรุกิจทั้งหมดแลว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล
คอรปอเรชั่น จํ ากัด (“เอซีเอส”)

2.! บริษัทฯ ใหบริการในการบริหารและจัดการแกเอซีเอส ไดแก
การจดัทํ าบัญชี การบริหารงานทั่วไป เปนตน โดยบริษัทฯ
คิดคาธรรมเนียมการใหบริการดังกลาวจากเอซีเอสในอตัรา
เดือนละ 80,000 บาท โดยในปบัญช ี2543 และครึ่งแรกของ
ปบัญชี 2544 บริษัทฯ มีรายไดจากการใหบริการในการ
บริหารและจัดการจากเอซีเอสจ ํานวน 960,000 บาท และ
480,000 บาท ตามลํ าดับ

3. บริษัทฯ ไดซื้อลูกหนี้เชาซื้อและลูกหนี้เงินกูยืมปกติและที่คาง
ชํ าระ 1 งวด จากเอซีเอส คิดเปนจํ านวนเงินทั้งสิ้น 41.86 
ลานบาท ตามสญัญาฉบบัลงวันที่ 20 ม.ค. 44

บริษัทฯ ใหบริการแกเอซีเอส เนื่องจากผลของการปรับโครงสราง
การถือหุนและโครงสรางการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได
อธิบายไวแลวในขอ 1 นอกจากนี้เมื่อเอซีเอสเริ่มหยุดดํ าเนินธุรกิจ
เอซีเอสไดโอนพนักงานทั้งหมดใหกับบริษัทฯ และเนื่องจาก
เอซีเอสยังคงสถานะเปนบริษัทจ ํากัดตามกฎหมาย ดังนั้น  เอซีเอส
จึงยังตองปฏิบัติตามกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก การจัด
ทํ าบัญชี การบริหารงานทั่วไป การจัดประชุมผูถือหุนประจํ าป   
การจัดประชุมคณะกรรมการ เปนตน  ดังนั้น บริษัทฯ จึงมคีวาม
จํ าเปนตองเขาไปใหบริการดังกลาวแกเอซีเอส อัตราคาธรรมเนียม
ที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากเอซีเอสในการใหบริการดังกลาวไม
สามารถหาราคาที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากลูกคารายอื่นมาเปรียบ
เทียบได เนื่องจากโดยปกติบริษัทฯ ไมไดใหบริการลักษณะนี้กับ
ลูกคารายใด อยางไรก็ตาม การคดิอัตราคาบริการดังกลาวเปน
อัตราที่บริษัทฯ ไดคิดเพื่อใหครอบคลุมตนทุนคาใชจายที่บริษัทฯ
ตองใชในการจัดการและบริหารใหกับเอซีเอส อาทิเชน คาใชจาย
เกี่ยวกับพนักงาน คาโทรศัพท เปนตน ซึ่งคณะกรรมการตรวจ
สอบไดใหความเห็นวาเปนรายการที่มีความจํ าเปนและสมเหตุ
สมผล และในอนาคต บริษัทฯ จะยังคงมกีารใหบริการประเภทนี้
แกเอซีเอสตอไป อยางไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบจะรวมกันดูแล
รายการดังกลาวใหเปนไปตามสัญญาและอยางสมเหตุสมผล

บริษัทฯ ซื้อลูกหนี้จากเอซีเอส เนื่องจากผลของการปรับโครงสราง
การถือหุนและโครงสรางการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งไดอธิบาย
ไวแลวในขอ 1  โดยราคาที่บริษัทฯ รับซื้อลูกหนี้ปกติเปนราคาตาม
มูลคาตามบัญชี ขณะที่ราคารับซื้อลูกหนี้ที่คางชํ าระ 1 งวด เปน
ราคาอัตราสวนลดรอยละ 20 จากมูลคาตามบัญชี ซึ่งคณะ
กรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวาเปนรายการที่มีความจํ าเปน
และสมเหตุสมผล
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท เอซีเอส แคปปตอล
คอรปอเรชั่น จํ ากัด (“เอซีเอส”)

4. ในปบัญชี 2543 บริษัทฯ ไดทํ าการเชาทรัพยสินจากเอซีเอส
เชน คอมพิวเตอร อุปกรณสํ านักงาน และรถยนต เปนตนโดย
บริษัทฯ ไดชํ าระคาเชาทรัพยสินดังกลาวใหแกเอซีเอสจํ านวน
ทั้งสิ้น 2.35 ลานบาท

5. บริษัทฯ มีรายการซื้อทรัพยสินถาวรจากเอซีเอสจํ านวน  2
รายการ ดังมรีายละเอียดดังนี้
-! เมือ่วันที่ 20 ส.ค. 43 บริษัทฯ ซื้ออุปกรณสํ านักงาน
และรถยนตจากเอซีเอสเปนจํ านวนเงินทั้งสิ้น 5.42 ลาน
บาท ซึ่งเปนราคาที่ประเมนิโดยบริษัท เดอะ แวลูเอชั่น
แอนด คอนซัลแทนทส จํ ากัด ซึ่งทํ าการประเมินเมื่อวันที่
15 ส.ค. 43

- เมือ่วันที่ 20 ม.ค. 44 บริษัทฯ ไดซื้อคอมพิวเตอรและ
อุปกรณสํ านักงานจาก  เอซีเอสในราคา 1 ลานบาท
ตามสญัญาฉบบัลงวันที่ 20 ม.ค. 44 ราคาซื้อขาย
ดังกลาวเปนราคาที่ตํ่ ากวาราคาซึ่งท ําการประเมินโดย
บริษัท เดอะ แวลูเอชั่น แอนด คอนซัลแทนทส จํ ากัด
เมือ่วันที่ 8 ม.ค. 44 โดยบริษัท เดอะแวลูเอชั่น แอนด
คอนซัลแทนทส จํ ากัด ประเมินวาทรัพยสินที่จะทํ าการ
ซื้อขายกนัดังกลาวขางตนมมีลูคา 1.34 ลานบาท

ในระหวางการดํ าเนินการปรับโครงสรางการถือหุนและโครงสราง
การดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตามที่ไดอธิบายไวแลวในขอ 1
บริษัทฯ ไดเชาทรัพยสินจากเอซีเอส เพื่อใชในการดํ าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ กอนที่จะมีการซื้อทรัพยสินดังกลาวจากเอซีเอส โดย
เอซีเอสไดคิดคาเชาทรัพยสินดังกลาวในราคาที่เทากับคาเสื่อม
ราคาของทรัพยสินดังกลาว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความ
เห็นวาเปนรายการที่มคีวามจํ าเปนและสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ จะไมมีธุรกรรมกับเอซีเอสในลักษณะเดียวกันนี้อีกใน
อนาคต เนื่องจากเอซีเอสไดโอนทรัพยสินใหกับบริษัทฯ และหยุด
การดํ าเนินธรุกิจทั้งหมดแลว

บริษัทฯ ซื้อทรัพยสินจากเอซีเอส เนื่องจากผลของการปรับโครง
สรางการถือหุนและโครงสรางการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได
อธิบายไวแลวในขอ 1  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็น
วาเปนรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัท จีเอ ลิสซิ่ง คอรปอเรชั่น
จํ ากัด

ผูถือหุนรายใหญของบริษัท
จีเอ ลิสซิ่ง คอรปอเรชั่น
จํ ากัด คือ นายชัชวาลย
เจียรวนนท และคูสมรสถือ
หุนคิดเปนรอยละ 45 และ
ขณะเดียวกันนายชัชวาลย
เจียรวนนท ถือหุนในบริษัทฯ
คิดเปนรอยละ 15.25   นอก
จากนี้ นางสุพร วัธนเวคิน
ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ
ถือหุนในบริษัท จีเอ ลิสซิ่ง
คอรปอเรชั่น จํ ากัด คิดเปน
รอยละ 7.45

บริษัทฯ ใหบริการติดตามหนี้แกบริษัท จีเอ ลิสซิ่ง คอรปอเรชั่น
จํ ากัด ตามสญัญาฉบบัลงวันที่ 21 ก.พ. 43 โดยในปบัญช ี2543
และครึ่งแรกของปบัญชี 2544 บริษัทฯ มีรายไดจากคาบริการ
ดังกลาวจํ านวน 3.72 ลานบาท และ 243,432 บาท ตามลํ าดับ

เนื่องจาก บริษัท จีเอ ลิสซิ่ง คอรปอเรชั่น จํ ากัด ซึ่งดํ าเนินธุรกิจ
สินเชื่อเชาซื้อ ไดหยุดดํ าเนินกจิการตั้งแตป 2541 จึงไดทํ าการวา
จางใหบริษัทฯ ทํ าหนาที่ในการติดตามหนี้ให ซึ่งบริษัทฯ พิจารณา
แลวเห็นวารายไดจากการติดตามหนี้ดังกลาวจะสามารถสรางรายได
เพิ่มเติมใหกับบริษัทฯ โดยไมกอใหเกิดภาระเพิ่มเติมแตอยางใด
เนื่องจากบริษัทฯ มีทีมงานในการติดตามหนี้ที่พรอมที่จะทํ าหนาที่
ดังกลาวอยูแลว  โดยอัตราคาบริการเปนไปตามลักษณะการดํ าเนิน
การคาโดยปกติ  ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาเปรียบ
เทียบคาธรรมเนียมที่บริษัทฯ เรียกเก็บจากบริษัท จีเอ ลิสซิ่ง
คอรปอเรชั่น จํ ากัด กับคาธรรมเนียมที่เรียกเก็บโดยบริษัทติดตาม
หนี้อื่นๆ แลวเห็นวาเปนอตัราที่ใกลเคียงกัน จากเหตุผลดังกลาวจงึ
เห็นวาเปนรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
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11.2     มาตรการหรือขัน้ตอนการอนมัุติการทํ ารายการระหวางกัน
บรษัิทฯ มีการกํ าหนดมาตรการในการทํ ารายการระหวางกันของบริษัทฯ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงวา ผูบริหาร

หรือผูท่ีมีสวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนในการอนุมัติรายการดงักลาวได นอกจากน้ี บรษัิทฯ ไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เขามาพิจารณาและใหความเห็นตอรายการระหวางบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยเม่ือวันที่ 16 สิงหาคม 2544  คณะ
กรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันตามที่ไดในขอ 11.1 และมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่สมเหตุสมผล

11.3! นโยบายและแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะทํ าการเชาพื้นที่และทํ าธุรกิจสินเช่ือเชาซ้ือและบัตรเครดิตกบัสยามจัสโก และใหบรกิารในการ

บริหารและจัดการแกเอซีเอส และใหบริการติดตามหนี้แกบริษัท จีเอ ลิสซ่ิง คอรปรเรช่ัน จํ ากดั ตอไปในอนาคต ในการทํ ารายการ
ระหวางกันดังกลาว บรษัิทฯ จะกํ าหนดเง่ือนไขตางๆ ใหเปนไปตามเง่ือนไขการคาโดยท่ัวไป และเปนไปตามราคาตลาด ทั้งนี้ บรษัิทฯ
จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูสอบบัญชี หรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผล
ของรายการ รวมทั้งความเหมาะสมของราคา

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกีย่วโยงและการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากบริษัทฯ มีการทํ ารายการระหวางกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเกิดขึน้ในอนาคต บริษัทจะจัดใหคณะ
กรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญใน
การพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บรษัิทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชํ านาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคา
ทรัพยสิน หรือ สํ านักงานกฎหมาย เปนตน ท่ีเปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกีย่วกบั
รายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํ านาญพิเศษจะถูกนํ าไปใชประกอบ
การตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี
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