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11 รายการระหวางกัน

กอนการโอนสินทรัพยมายังบริษัทฯ บริษัทฯ เปนบริษัทรับจางบริหารธุรกิจบัตรใหกับธนาคารกรุงไทย ดังน้ัน     
รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนจึงเปนลักษณะการวาจางบริการ โดยบริษัทฯ จัดทํางบประมาณสําหรับการบริหารบัตรเครดิต   
แตละปเพื่อใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของธนาคารกรุงไทยพิจารณาอนุมัติ เมื่องบประมาณที่บริษัทฯ เสนอได
รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการของธนาคารกรุงไทยแลว ธนาคารกรุงไทยจะทยอยจาย           
งบประมาณบริหารบัตรเครดิตใหกับบริษัทฯ เปนรายเดือน เดือนละเทา ๆ กัน ซ่ึงโดยสวนใหญจะเปนคาใชจายท่ีเกิดข้ึนจริง
ตามงบประมาณนั้น และมีสวนเปนกําไรใหกับบริษัทฯ เพียงเล็กนอย ในปบัญช ี 2544 บริษัทฯ ไดรับรายไดจากธนาคาร   
กรุงไทย สําหรับบริหารธุรกิจบัตรเครดิตเปนจํานวนทั้งสิ้น 392.8 ลานบาท ในงวด 6 เดือนสิ้นสุดวันที ่30 มิถุนายน 2545 
บริษัทฯ ไดรับคาจางบริหารงานเปนจํานวน 413.08 ลานบาท

ภายหลังการโอนสินทรัพย บริษัทฯ จึงเปนผูใหสินเช่ือแทนการรับจางบริหารธุรกิจบตัรเครดิตใหกับธนาคาร สําหรับ
รายการระหวางกันท่ีบริษัทฯ ทํากับบรษัิทท่ีเก่ียวของนับจากวันโอนสนิทรัพยจนถึงวนัท่ี 31 สิงหาคม 2545 ประกอบดวย

ผูท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธกับบริษัทฯ ลกัษณะและขนาดรายการ

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทยถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในบริษัทฯ

มูลคาทางบัญชีสุทธิ ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปน
สวนหน่ึงของขอมูลท่ีใชในการพิจารณาราคาซ้ือขาย
ตามท่ีผูซ้ือและผูขายทําการตกลงกัน โดยราคาซ้ือขาย
ที่ธนาคารกรุงไทย และ KTC ตกลงกัน คือ 4,007.78
ลานบาท

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในบริษัทฯ

สัญญาวาจางบริหารธุรกิจบัตรเครดิตซ่ึงธนาคารกรุงไทย
วาจางใหบรษัิทฯ ใหบริการบริหารธุรกิจบัตรเครดิตของ
ธนาคารกรุงไทย เปนระยะเวลา 15 ปนับต้ังแตวันท่ี 1
กรกฎาคม 2545 โดยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมการให
บริการสําหรบั 3 ปแรกตามรายการท่ีเกิดข้ึนจริง แตไม
เกินปละ 20 ลานบาท (“สัญญาวาจางบรหิารธุรกิจบัตร
เครดิต”)

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในบริษัทฯ

สัญญาใหบริการดานงานสนับสนุนซึ่งบริษัทฯ วาจางให
ธนาคารกรุงไทย (ไมวาจะเปนการใหบรกิารโดยธนาคาร
กรุงไทย และหรือผานบริษัทอื่น) ใหบริการดานงาน
สนับสนุน (Back Office) แกบริษัทฯ เปนระยะเวลา 15
ปนับต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม  2545 โดยกําหนดอัตรา
คาธรรมเนียมการใหบริการสําหรับ 3 ปแรก ดังน้ี
คาธรรมเนียมสําหรบัปแรกเปนจํานวนเงิน 12.6 ลาน
บาท ปท่ีสองเปนจํานวนเงิน 17.4 ลานบาท และ
ปที่สามเปนจํานวนเงิน 20.8 ลานบาท และ
คาธรรมเนียมอีกปละ 32 ลานบาท สําหรับงานดาน
ระบบงานซ่ึงดําเนินงานโดยบริษัท กรงุไทย คอมพิวเตอร
เซอรวิสเซส จํากัด (“สัญญาใหบริการดานงาน
สนับสนุน”)



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย หนาที ่52  ของ 77

ผูท่ีเก่ียวของ ความสัมพันธกับบริษัทฯ ลกัษณะและขนาดรายการ

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในบริษัทฯ

บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีช้ัน 30 ของอาคาร
เสริมมิตรทาวเวอรจากธนาคารกรุงไทย โดยธนาคาร
กรุงไทย ตกลงใหบริษัทฯ เชาพื้นที่ 1,328 ตารางเมตร
ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2543 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2545 ในอัตราคาเชาเดือนละ 252,320 บาท (หรอื
เดือนละ 190 บาท/ตารางเมตร)

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในบริษัทฯ

บริษัทฯ ทําสัญญากูเบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารกรุงไทย
ในวงเงิน 30 ลานบาท เพ่ือเปนทุนหมุนเวียน  โดย
บริษัทฯ จะชําระดอกเบ้ียเปนรายเดือนภายในวนัปดบัญชี
สิ้นเดือนของธนาคารกรุงไทย ในอัตราท่ีอางอิงจากเบิก
ถอนเกินบัญชีสําหรับลูกคาชั้นดี (MOR) (ปจจบัุนเทากับ
รอยละ 7.75 ตอป)

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในบริษัทฯ

บริษัทฯ ทําสัญญาเงินกู วงเงิน 8,000 ลานบาท เพื่อใช
เปนเงินทุนรองรับธุรกรรม และการขยายธุรกิจของ
บริษัทฯ และในวันท่ี 27 สิงหาคม 2545
คณะกรรมการบรหิารธนาคารกรุงไทยไดอนุมัติให
เปล่ียนแปลงวงเงินสนิเข่ือโดยแบงวงเงินออกเปน 2 สวน
คือ 4,500 ลานบาท และ 3,500 ลานบาท เพื่อชําระ
ราคาโอนสินทรัพย และรองรับธุรกรรม รวมท้ังเปนเงิน
ทุนหมุนเวียน โดยกําหนดอัตราดอกเบ้ียจาก MLR และ
Treasury Yield Curve ตามลําดับ โดยบริษัทฯ ไดออกต๋ัว
สัญญาใชเงินรวมทั้งสิ้น 4,423.77 ลานบาท

ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงไทย ถือหุนเกือบ
ท้ังหมดในบริษัทฯ

บริษัทฯ ทําสัญญารับชาํระหน้ีตามต๋ัวสัญญาใชเงินวงเงิน
1,000 ลานบาท ที่บริษัทฯ ออกใหกับธนาคารกรุงไทย
โดยมีกําหนดชําระเงินคืนเม่ือทวงถามหรอืไมเกิน 3
เดือน เพื่อเสริมสภาพคลองของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ตก
ลงชําระดอกเบ้ีย ตามอัตราท่ีระบุในต๋ัวสัญญาใชเงิน
ณ วันท่ี 26 กันยายน 2545 บริษัทฯ ไดออกต๋ัวสัญญา
ใชเงินตามวงเงิน 1,000 ลานบาท ครบถวนแลว
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11.1 รายการระหวางกันดังกลาวมีลักษณะและรายละเอียดโดยสรุปดังตอไปน้ี

11.1.1 สัญญาโอนสินทรัพย ลงวันที ่26 มิถุนายน 2545

สัญญาฉบับน้ีไดกระทาํขึ้นโดยมีวัตถุประสงคหลักเพื่อโอนธุรกิจบ ัตรเครดิตและธุรกิจอื่นท่ีเก่ียวของกับธุรกิจ        
บัตรเครดิตของธนาคารกรุงไทยใหแกบริษัทฯ การโอนสินทรัพยภายใตสัญญาฉบับน้ีเปนการเริ่มตนธุรกิจใหแกบริษัทฯ    
อยางมีศักยภาพใหบริษัทฯ สามารถแขงขันกับผูประกอบธรุกิจบตัรเครดิตรายอ่ืน

ธนาคารกรุงไทย และบริษัทฯ ไดเขาทําสัญญาโอนสินทรพัยเม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2545 โดยธนาคารกรุงไทย    
ตกลงโอนสินทรัพยอันประกอบดวยสิทธิเรียกรอง หนาท่ี และความรับผิดอันเน่ืองมาจากธุรกรรมและการดําเนินธุรกิจ     
บัตรเครดิตและธุรกิจอืน่ท่ีเก่ียวของกับธุรกิจบัตรเครดิต ณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 ใหแกบริษัทฯ โดยธนาคารกรุงไทยและ
บริษัทฯ จะดําเนินการจัดสงหนังสือบอกกลาวการโอนสทิธิแกผูถือบัตรทุกราย ภายใตสัญญาดังกลาว บรษัิทฯ ไดชําระราคา 
คาสินทรัพยซึ่งคํานวณตามมูลคาทางบัญชีสุทธ ิณ วันท่ี 30 มิถุนายน 2545 เปนเงินจํานวน 4,007.78 ลานบาท ซ่ึงเปน
ราคาที่อางอิงจากงบการเงินประหนึ่งทําใหม ซึ่งสอบทานโดย บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอร เอบีเอเอส จํากัด และ     
หมายเหตุประกอบงบการเงินประหน่ึงทําใหมขอ 18 นอกจากนี ้ ธนาคารกรุงไทยยังจะใหความชวยเหลือตาง ๆ แกบริษัทฯ 
รวมถงึการใหความรวมมือในการดําเนินคดีสินทรัพยท่ีอยูระหวางการดําเนินคดี การใหขอมูลและ/หรือเอกสารท่ีจําเปน     
กับการดําเนินธุรกิจ และติดตอประสานงานกับรานคา สมาชิกบัตรและ/หรือบุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวของ การใหบรษัิทฯ ใช       
เคร่ืองหมายการคา สัญลักษณ ตรา และชือ่ของธนาคารกรุงไทย ในบัตรเครดิตตอไปเปนระยะเวลา 15 ป และการเปน 
sponsor ใหแกบริษัทฯ ในการท่ีบริษัทฯ สมัครเปนสมาชิกประเภท Associate ของ Visa International Service Association 
และสมาชิกประเภท Affiliate ของ Master Card International Incorporated ตอไปจนกวาบริษัทฯ จะเปนสมาชิกเองได

11.1.2 สัญญาวาจางบริหารธุรกิจบัตรเครดิต ลงวันที ่26 มิถุนายน 2545

เนื่องจากการดําเนิน ธุร กิจบัตรเครดิตตองอาศัยความคลองตัวในการบริหารจัดการและความคิดริเริ่มสรางสรรค 
ประกอบกับการใหบริการโดยบริษัทฯ ตลอดระยะเวลาท่ีผานมาแกธนาคารกรุงไทยก็เปนไปดวยดี  ธนาคารกรุงไทยจึง
ประสงคท่ีจะวาจางใหบริษัทฯ เปนผูใหบริการบริหารธุรกิจบัตรเครดิตท้ังหมดของธนาคารกรุงไทยท่ีไมไดโอนมายังบริษัทฯ 
ตามสัญญาโอนสนิทรัพยตอไป ซ่ึงปจจบัุนไดแกบัตรเดบิต Visa Electron

สัญญาฉบับนี้เปนสัญญาที่บริษัทฯ และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ไดทําขึ้นเพื่อใชแทนสัญญาวาจางบริหาร
ธุรกิจลงวันที่ 1 มกราคม 2541 โดยสัญญาฉบบัน้ีธนาคารกรุงไทย ไดวาจางใหบริษัทฯ บริหารธุรกิจบัตรเครดิตของธนาคาร
กรุงไทย ในสวนท่ีมิไดโอนจากธนาคารกรุงไทยมายังบริษัทฯ กลาวคือ ธุรกิจเกี่ยวกับบัตรเดบิต VISA Electron และธุรกิจ  
บัตรพลาสติกอ่ืน ๆ ท่ีธนาคารกรุงไทย ประสงคจะดําเนินการภายหลังวันท่ี 30 มิถุนายน 2545 โดยการใหบริการดังกลาว
รวมถึงการใหบริการดานการตลาด การโฆษณา การประชาสัมพนัธ การติดตามเรงรัดหน้ีสิน การดําเนินคดี การใหบรกิาร 
แกลูกคาและรานคาสมาชิก รวมท้ังการดูแลระบบบัญชีและระบบเก็บขอมูลงานธุรกิจบัตรเครดิต การจัดซ้ือและติดต้ัง    
เคร่ืองอนุมัติบัตรเครดิตอัตโนมัติ (Electronic Data Capture) และบริการอื่น ๆ ท่ีเก่ียวของ โดยบริษัทฯ ตกลงที่จะใหบริการ
ดังกลาวขางตนแกธนาคารกรุงไทย เปนระยะเวลา 15 ปนับต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2545 และธนาคารกรุงไทยตกลงวาจาง
บริษัทฯ ทําการแตเพียงผูเดียว

ธนาคารกรุงไทยมีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับนี้กอนครบกําหนด 15 ปได ถาบริษัทฯ ฝาฝนและ/หรือไมปฏิบัติตาม
สัญญาและไมดําเนินการแกไขภายใน 90 วันนับจากวันท่ีไดหนังสือแจงจากธนาคารกรุงไทยในขณะเดียวกันบรษัิทฯ มีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดหากธนาคารกรุงไทยไมชําระคาธรรมเนียมการใหบริการแกบริษัทฯ เปนจํานวน 2 คราวติดตอกัน

ในสวนของอตัราคาธรรมเนียมท่ีธนาคารกรุงไทยจะตองชําระใหแกบริษัทฯ เพื่อเปนคาตอบแทนในการใหบริการ
ตามสัญญาน้ีธนาคารกรุงไทยตกลงจะชําระคาธรรมเนียมตามรายการท่ีเกิดข้ึนจริงแตไมเกินปละ 20 ลานบาท โดยธนาคาร



บริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 

สวนที ่2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย หนาที ่54  ของ 77

กรุงไทย ตกลงจะชําระคาธรรมเนียมการใหบริการเปนรายไตรมาส อยางไรก็ตามธนาคารกรุงไทย และบริษัทฯ จะรวมกัน
เจรจากําหนดสูตรหรือหลักการคํานวณคาธรรมเนียม หรืออัตราคาธรรมเนียมตอรายการตามประเภทของงานบริการ        
แตละประเภท (price per unit) เพ่ือใหเปนแนวทางในการกําหนดคาธรรมเนียมของทุกรอบระยะเวลา 3 ปตอไป โดยอาจ 
แตงต้ังท่ีปรึกษาอิสระเพ่ือชวยในการวิเคราะหและกําหนดสตูรสําหรบัการคํานวณอัตราคาธรรมเนียมดังกลาว โดยพิจารณาให
สอดคลองกับราคาตลาดในขณะนั้น และอัตราคาธรรมเนียมท่ีธนาคารกรุงไทยเรียกเก็บจากผูรับบรกิารรายอ่ืนประกอบ หรอื
ในกรณีท่ีตกลงกันไมได คูสัญญาแตละฝายอาจแตงต้ังผูประเมินราคาอิสระเพ่ือชวยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมได

11.1.3 สัญญาใหบริการดานงานสนับสนุน ลงวันที ่26 มิถุนายน 2545

เนื่องจากบริษัทฯ ไดรวมใชระบบการบริการขอมูล และระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ของธนาคารกรุงไทย ใน
การใหบริการผูถือบัตรเครดิตของบริษัทฯ ตลอดมา อีกท้ังขอมูลผูถือบัตรเครดิตท้ังหมดก็อยูในระบบขอมูลและระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารกรุงไทย บริษัทฯ จึงเห็นควรท่ีจะขอรับบริการดานงานสนับสนุนดังกลาวจากธนาคาร    
กรุงไทยตอไป โดยไดทําสัญญาใหบริการดานงานสนับสนุนกับธนาคารกรุงไทย เม่ือวันท่ี 26 มิถุนายน 2545

ตามสัญญาฉบับนี ้ ธนาคารกรุงไทย (ไมวาจะเปนการใหบรกิารโดยธนาคารกรุงไทยเอง หรือผานบริษัทยอยของ
ธนาคารกรุงไทย) ตกลงที่จะใหบริการดานงานสนับสนุน (Back Office) ตางๆ ตามรายละเอียดท่ีกําหนดในสญัญา ซ่ึงรวมท้ัง
งานสนับสนุนดานบริการสมาชิกบตัรและระบบงานขอมูลสารสนเทศตาง ๆ โดยธนาคารกรุงไทยตกลงจะใหบริการสนับสนุน
ดังกลาวเปนระยะเวลา 15 ปนับต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2545

บริษัทฯ มีสิทธิบอกเลิกสัญญาฉบับน้ีกอนครบกําหนด 15 ปได ถาธนาคารกรุงไทยฝาฝนและ/หรือไมปฏิบัติตาม
สัญญาและไมดําเนินการแกไขภายใน 90 วันนับจากวันที่ไดหนังสือแจงจากบริษัทฯ ในขณะเดียวกันธนาคารกรุงไทยมีสิทธิ
บอกเลิกสัญญาไดหากบริษัทฯ ไมชาํระคาธรรมเนียมเปนจํานวน 2 คราวติดตอกัน

 ในสวนของอัตราคาธรรมเนียมท่ีบริษัทฯ จะตองชําระใหแกธนาคารกรุงไทย เพ่ือเปนคาตอบแทนในการใหบริการ
ตามสัญญานี้สําหรับชวง 3 ปแรกของการใหบรกิาร บริษัทฯ จะชําระคาธรรมเนียมในปแรกเปนจํานวน 12.5 ลานบาท ใน   
ปท่ีสองเปนจํานวน 17.3 ลานบาท ในปที่สามเปนจํานวน 20.8 ลานบาท และบริษัทฯ จะชําระคาธรรมเนียมบริการดาน  
งานสนับสนุนในสวนของบริการโดยบริษัท กรุงไทย คอมพิวเตอร เซอรวิสเซส จํากัด ในอัตราปละ 32 ลานบาท โดยบริษัทฯ 
ตกลงจะชําระคาธรรมเนียมการใหบริการเปนรายไตรมาส อยางไรก็ตาม ธนาคารกรุงไทย และบริษัทฯ จะรวมกันเจรจา
กําหนดสูตรหรือหลักการคํานวณคาธรรมเนียมหรืออัตราคาธรรมเนียมตอรายการตามประเภทของงานบริการแตละประเภท 
(price per unit) เพ่ือใหเปนแนวทางในการกําหนดคาธรรมเนียมของทุกรอบระยะเวลา 3 ป โดยอาจแตงต้ังท่ีปรึกษาอิสระ
เพื่อชวยในการทําการวิเคราะหและกําหนดสูตรสําหรับการคํานวณอัตราคาธรรมเนียมดังกลาวโดยพิจารณาใหสอดคลองกับ
ราคาตลาดในขณะน้ัน และอัตราคาธรรมเนียมที่ธนาคารกรุงไทยเรียกเก็บจากผูรับบริการรายอื่นประกอบ หรอืในกรณีท่ี    
ตกลงกันไมไดคูสัญญาแตละฝายอาจแตงต้ังผูประเมินราคาอิสระเพ่ือชวยกําหนดอัตราคาธรรมเนียมได

11.2 ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกัน

นอกจากนี้รายการระหวางกันดังกลาวไดรับการพิจารณาและใหความเห็นโดยกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ วาเปน
รายการท่ีบริษัทฯ ดําเนินการตามธุรกิจปกติ ไมมีเง่ือนไขพิเศษ และไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯ และ           
ผูท่ีเก่ียวของ นอกจากนั้น การกําหนดอัตราคาธรรมเนียมหรืออัตราดอกเบี้ยระหวางบริษัทฯ และผูท่ีเก่ียวของไดกําหนดตาม
ราคาท่ีสอดคลองกับอัตราปกติ หรือท่ีจะคํานวณไดจากบุคคลหรือกิจการอื่นท่ีไมมีความเก่ียวของกัน และราคาสินทรัพยท่ี
บริษัทฯ ซื้อจากผูที่เกี่ยวของตามสัญญาโอนสินทรัพยก็เปนราคาที่คํานวนตามมูลคาทางบัญชีสุทธิของสินทรัพย
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11.3 นโยบายเก่ียวกับรายการระหวางกันและการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของบริษัทฯ ใน
อนาคต

บริษัทฯ มีนโยบายวาสําหรับการเขาทํารายการระหวางกัน  และ/หรือการไดมาหรอืจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยของ
บริษัทฯ ในอนาคต บริษัทฯ จะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของ    
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง
และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินของบริษัทฯ ท้ังน้ี หากบริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมี     
ความขัดแยงเกิดข้ึนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของราย
การดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึน บรษัิทฯ จะจัดใหมี
บุคคลท่ีมีความรูความชาํนาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญช ี หรือ ผูประเมินราคาทรัพยสิน หรอื สํานกังานกฎหมาย เปนตน ท่ี   
เปนอิสระจากบริษัทฯ และ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็น     
ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลท่ีมีความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผูถือหุนแลวแตกรณี เพื่อใหม่ันใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการยักยายหรือถายเทผลประโยชนระหวาง 
บริษัทฯ บรษัิทท่ีเก่ียวของ หรือผูถือหุนของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงประโยขนสูงสุดของผูถือหุนทุกรายโดยเฉพาะ    
รายยอยเปนสําคัญ ท้ังน้ี กรรมการท่ีมีสวนไดสวนเสียเก่ียวกับรายการระหวางกัน หรอืการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย
ของบริษัทฯ จะไมมีสิทธิออกเสยีงในเร่ืองดังกลาว


