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11. รายการระหวางกัน
ในป 2544 และ 2545 บริษัทฯมีการท ํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ส ําหรับป 2544 และ 2545 ซ่ึงเปนไป

ตามปกติธุรกิจ โดยมีลักษณะรายการคาและนโยบายการกํ าหนดราคา ดังตาราง

ลักษณะรายการคา นโยบายการกํ าหนดราคา
รายการเงินกูยืมระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงกัน อางอิงอัตราดอกเบ้ีย MLR ขณะน้ัน
รายการคาระหวางบริษัทฯ กับบุคคลทีอ่าจมีความขัดแยงกัน วิธีราคาตลาด
รายไดจากการบริการ (รายการคาจางบริหาร คาบริการทางเทคนิค
และ คาบริการสวนกลางระหวางกัน)

ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน

รายการค้ํ าประกัน -

11.1 มูลคาและยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีขัดแยงกัน

บุคคลที่
อาจมี
ความขัด
แยง

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคา
รายการป

2544 (บาท)

มูลคา
รายการป

 2545  (บาท)

ยอดคงคาง
สุทธิ ณ 31
ธ.ค. 2545

(บาท)
IRCT • ! IRCP ถือหุน IRCT รอยละ

49.99 1
• ! เงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใช
เงิน ไมมีหลักประกัน อตัรา
ดอกเบี้ยรอยละ 8.50 เมื่อทวง
ถาม 2

- 5,000,000 1,713,938

• ! มีกรรมการผูมีอํ านาจลงนามรวม
กันคือ นายกังวาล  กุศล
ธรรมรัตน

• ! เงินใหกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใช
เงิน ไมมีหลักประกัน อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 7.25 เมื่อทวง
ถาม

- 800,000 -

• ! รายไดจากการขาย - 5,467,368 -

• ! รายไดจากการบริการ - 1,296,000 -

• ! ดอกเบี้ยรับ - 218,728 -

• ! ซือ้สินคา - 812,186 -

• ! คานายหนา - 2,441,000 -

• ! หนังสือคํ้ าประกันธนาคาร
และ วงเงิน L/C T/R (คํ้ า
ประกันเปนโครงการรวมกับ
IRCP) 3

- 7,173,000 1,240,582

• ! วงเงินหนังสือคํ้ าประกัน
ธนาคาร 4

- 4,000,000 2,142,886

• ! ลูกหนี้การคา 385,200

• ! รายไดคางรับ 385,200

• ! เจาหน้ีการคาและต๋ัวเงินจาย 134,791
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บุคคลที่
อาจมี
ความขัด
แยง

ความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคา
รายการป

2544 (บาท)

มูลคา
รายการป

 2545  (บาท)

ยอดคงคาง
สุทธิ ณ 31
ธ.ค. 2545

(บาท)
ISD 5 • ! ผูบริหารของบริษัทฯ คือ นายกัง

วาล  กุศลธรรมรัตน ถอืหุนใน
ISD รอยละ 41.13

• ! รายไดจากการบริการ 141,200 120,000 -

• ! ผูบริหารของบริษัทฯ คือ นาย
จํ ารสั สวางสมุทร ถอืหุนใน ISD
รอยละ 41.13

• ! ซือ้สินคา 4,288,221 4,082,429 -

• ! มีกรรมการผูมีอํ านาจลงนามรวม
กันคือ นายกังวาล  กุศล
ธรรมรัตน และ นายจํ ารสั สวาง
สมุทร

• ! คาใชจายคางจาย - - 691,220

นายกังวาล
กุศล
ธรรมรัตน

• ! ผูถือหุนใน IRCP รอยละ 30.09
• ! ดํ ารงตํ าแหนงเปนประธาน
กรรมการบริษัทฯและเปน
กรรมการผูมีอํ านาจลงนาม

• ! เงินทดรองจาย - 8,475,335 8,475,335

1  ผูถือหุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 50 เปนบุคคลทั่วไปและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ
2  ณ วนัท่ี 30 เมษายน 2546 บริษัทฯไมมียอดคงเหลือของเงินใหกูยืม ปจจุบันบริษัทไมมีนโยบายให บริษัท IRCT กูยมือีกเนื่องจากบริษัท IRCT
สามารถกูธนาคารพาณิชยไดเองแลว
3 บริษัท IRCT ใชหนังสือคํ ้าประกันธนาคาร (Bid Bond และ Performance Bond) และ L/C T/R รวมกับ IRCP จํ านวน 7.17 ลานบาท โดยวงเงินดัง
กลาวเปนวงเงินของ IRCP (รวมตัวเลขของทุกโครงการในป 2545) ซ่ึง IRCP ตองคํ้ าประกันทั้งจํ านวน ซ่ึง ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัท IRCP
เหลอืโครงการที่ตองคํ้ าประกันให IRCT ท้ังสิน้จํ านวน 1.24 ลานบาท ซึ่งในอนาคตการคํ้ าประกันที่เปนโครงการลักษณะนี้จะนอยลง เนื่องจาก IRCT
มวีงเงินเปนของบริษัทแลว
4 IRCT มวีงเงินคํ้ าประกันธนาคาร (Bid Bond และ Performance Bond) จํ านวน 4 ลานบาท เปนของบริษัทเอง แต IRCP ยงัคงมีภาระเปนผูคํ ้า
ประกันทั้งวงเงิน ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 บริษัท IRCT มยีอดการใชวงเงิน 2.14 ลานบาท
5 ในชวงของการเกิดรายการดังกลาว ISD ยงัมสีถานะเปนเพยีงบริษัทที่เกี่ยวของกัน แตในปจจุบัน เพื่อเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน
ทางบริษทัฯ ไดมีการปรับโครงสรางการถือหุนใน ISD โดยให บริษัทฯเขาไปถือหุนใน ISD รอยละ 60 เมือ่วันท่ี 26 กุมภาพันธ 2546 ทํ าใหบริษัท
ISD มสีถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทฯ ทั้งนี้ในปจจุบันผูบริหารทั้ง 2 รายไมมีหุนอยูในบริษัท ISD แลว ผูถือหุนสวนท่ีเหลืออีกรอยละ 40 เปน
บคุคลท่ัวไปและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทฯ

11.2 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผล

รายการเงินใหกูยืมระหวางกัน
ในระหวางป 2545 บริษัทIRCT ไดรับคํ าสั่งซ้ือสินคาในลักษณะเชาทรัพยสิน เปนระยะเวลา 1 ป  จากลูกคารายหน่ึง

แตเน่ืองจากบริษัท IRCTเพ่ิงเร่ิมดํ าเนินการและเพ่ิมเร่ิมติดตอสินเช่ือกับทางธนาคาร และหากดํ าเนินการตามข้ันตอนขอสิน
เชื่อจากธนาคารดวยตนเองอาจทํ าใหการตัดสินใจในการรับคํ าส่ังซ้ือไมทันการณและลาชาออกไป ดังน้ันบริษัทฯ จึงไดกูเงิน
จากบริษัท IDC เพ่ือใหบริษัท IRCT กูยืมเงินตอ ในวงเงิน 5 ลานบาท โดยไดคิดอตัราดอกเบีย้รอยละ 8.50 นอกจากน้ัน
บริษัทฯไดใหบริษัท IRCT กูยืมเองเปนจํ านวนเงิน 8 แสนบาท ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.25
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นอกจากรายการดังกลาวขางตน บริษัทฯยังมีรายการเงินใหกูยืมระยะส้ันแกบริษัทสมารทพร้ินท จํ ากัด โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 7.25 แตปจจุบันบริษัทน้ีหยุดดํ าเนินการแลว รายละเอียดอางอิงไดจากหัวขอ 12.3.2 การวิเคราะหฐานะการ
เงิน เร่ืองคุณภาพทรัพยสิน

รายการเงินทดรองจาย
ในระหวางป 2545  บริษัทฯ  ไดนํ าสินคาของบริษัทคูคาแหงหน่ึงเขาประกวดราคากับหนวยงานราชการแหงหน่ึง และ

ตอมาบริษัทฯ ชนะงานประมูลโครงการดังกลาว   มีมูลคาโครงการ 155 ลานบาท  ในระหวางดํ าเนินโครงการ บริษัทคูคาดัง
กลาวของบริษัทฯ ประสบปญหาดานการเงิน ไมสามารถจัดซ้ือจัดหาสินคาตามจํ านวน ที่ไดตกลงซื้อขายกับทางบริษัทฯ ได
บริษัทฯ จึงไดตัดสินใจทํ าบนัทึกขอตกลงทางการคาเพ่ือใหความชวยเหลือทางการเงินแกบริษัทคูคาดังกลาว ท้ังน้ีเพ่ือให
บริษัทฯ สามารถสงมอบสินคาใหกับลูกคาของบริษัทฯ ไดทันตามกํ าหนดระยะเวลาท่ีบริษัทฯไดทํ าสัญญาซ้ือขายไวกับลูกคา
รายน้ัน โดยธนาคารพาณิชยไมสามารถเปดบัญชีโดยในนามของนิติบุคคลรวมได จึงมีความจํ าเปนใหเปดบัญชีโดยใชช่ือ
บุคคลรวมแทน โดยในท่ีน้ีใชช่ือบัญชีของนายกังวาลและกรรมการผูจัดการของบริษัทคูคา ซ่ึงรายละเอียดบันทึกขอตกลงมี
สาระสํ าคัญสรุปไดดังน้ี

• ! บริษัทฯ และบริษัทคูคาดังกลาว ตกลงเปดบัญชีเงินฝากธนาคารรวมกันในนามของตัวแทนดํ าเนินการฝายละ
ทาน เพ่ือใชในโครงการน้ีโดยเฉพาะ ซ่ึงเง่ือนไขในการส่ังจาย คือ ตัวแทนดํ าเนินการท้ัง 2 ฝายลงลายมือชื่อ
รวมกัน สํ าหรับตัวแทนดํ าเนินการฝายบริษัทฯ คือ นายกังวาล กุศลธรรมรัตน (กรรมการบริษัท)

• ! บริษัทฯ และบริษัทคูคาดังกลาว ตองนํ าฝากเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารรวมฝายละเทาๆกัน ส ําหรับใชจาย
คาใชจายเพ่ือโครงการน้ี และนํ าไปค้ํ าประกันวงเงินสินเช่ือของบริษัทคูคาท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยแหงหน่ึง
ทั้งนี้ บริษัทฯ ตองโอนสิทธิเรียกรองในลูกหน้ีตามโครงการน้ี ใหธนาคารพาณิชยดังกลาว รวมถึงใหบริษัทฯ
และตัวแทนของบริษัทคูคาเขาค้ํ าประกันหน้ีดังกลาวเต็มจํ านวน ตามขอกํ าหนดของทางธนาคาร โดยบริษัทคู
คาดังกลาวตองนํ าฝากเงินท่ีไดรับจากธนาคารพาณิชยเขาบัญชีเงินฝากธนาคารรวมท้ังจํ านวน

• ! บริษัทฯ และบริษัทคูคาดังกลาว ตกลงหักกลบลบหน้ีระหวางกัน เม่ือธนาคารพาณิชยดังกลาวสามารถเรียก
เก็บหน้ีจากลูกหน้ีการคาที่รับโอนสิทธิจากบริษัทฯและนํ าไปตัดชํ าระหน้ีท่ีเกิดข้ึนจากบริษัทคูคาดังกลาว

• ! บริษัทฯ และบริษัทคูคาดังกลาว ตกลงท่ีจะปดและจายคืนบัญชีเงินฝากธนาคารรวมตามสวนท่ีแตละฝายนํ า
ฝากเขาบัญชี เม่ือส้ินสุดโครงการน้ี ส ําหรับดอกเบ้ียรับใหแบงฝายละเทาๆกัน ในการบันทึกรับรูรายไดจาก
ดอกเบี้ยรับ บริษัทฯใชเกณฑคงคางในการบันทึกรับรูรายไดตามสัดสวน ณ วันที ่31 ธันวาคม 2545 บริษัทฯ
บันทึกรายไดจากดอกเบี้ยรับจํ านวน   40,004.01 บาท ในงบกํ าไรขาดทุน และดอกเบ้ียคางรับในจํ านวนท่ี
เทากันในงบดุล

ณ วันที ่31 พฤษภาคม 2546 บริษัทฯมียอดเงินทดรองจายคงเหลือกับนายกังวาล กุศลธรรมรัตน ทั้งสิ้น 5.35 ลาน
บาท เน่ืองจากยังอยูในขั้นตอนการไดเรียกรับชํ าระเงินจากหนวยงานราชการ  ซ่ึงหากบริษัทฯไดรับชํ าระเงินจากหนวยงาน
ราชการน้ีครบถวน บริษัทฯจะสามารถถอนหลักทรัพยค้ํ าประกันจากบัญชีรวมและนํ ามาชํ าระคืนเงินทดรองจายได โดย
บริษัทฯคาดวาจะไดรับเงินคืนจากเงินทดรองจายครบถวนภายใน 31 กรกฎาคม 2546 และภายหลังส้ินสุดโครงการดังกลาว
บริษัทฯไมมีนโยบายในการทํ าธุรกรรมลักษณะเชนน้ีอีก

รายการคาระหวางบริษัทฯกับบริษัทรวม
ในปลายป 2544  บริษัท ไดแยกหนวยงานเคร่ืองมือวัดและตรวจสอบออกจากบริษัทฯ โดยไดรวมทุนจัดต้ังเปนบริษัท

ใหมคือ บริษัท IRCT เพ่ือดํ าเนินธุรกิจดานจํ าหนายเคร่ืองมือวัดสัญญาณอิเลคโทรนิคส ในการน้ีบริษัทฯ ไดโอนสัญญาแตงตั้ง
ตัวแทนจากเจาของผลิตภัณฑ รวมถึงไดจํ าหนายสินคาคงคลังใหกับบริษัท IRCT ไปทั้งจํ านวน ดังน้ันสัญญาบางสวนท่ีเกิด
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ขึ้นในป 2545 จะยังเปนสัญญาที่มีคูสัญญาที่ทํ าในนามบริษัทฯอยู ในขณะทีสิ่นคาคงคลังไดโอนไปยัง IRCT แลว ดังน้ันในการ
สงมอบสินคาใหกับคูสัญญา บริษัทฯจึงจํ าเปนตองซ้ือสินคาผานบริษัท IRCT ดังกลาว

รายการรายไดจากการบริการ
รายการรายไดจากการบริการ ไดแก คาจางบริหาร คาบริการทางเทคนิค และ คาบริการสวนกลางระหวางกัน เน่ือง

จากบริษัท IRCT และบริษัท ISD ไดมีการใชพ้ืนที่และบริการสวนกลางของบริษัทฯ เพ่ือใหเกิดประโยชนในการบริหารและ
การจัดการสูงสุด โดยไดจัดทํ าเปนสัญญาการใหบริการเปนลายลักษณอักษร โดยมีสาระสํ าคัญในการใหบริการท่ีแตกตางกัน
ไปในเร่ืองดังตอไปน้ี

• !    บริการบริการเคร่ืองปรับอากาศ
• ! บริการเก่ียวกับระบบไฟฟาภายในตัวอาคารของสถานท่ีเชา
• ! บริการเก่ียวกับระบบเครือขายคอมพิวเตอร
• ! บริการเก่ียวกับการทํ าความสะอาดในถานท่ีท่ีใชรวมกันภายในตัวอาคาร นอกบริเวณสถานท่ีเชา รวมถึงการ
ใหบริการหองสุขาและบริการน้ํ าประปา

• ! บริการเก่ียวกับการบํ ารุงรักษาและจัดใหมีซ่ึงอุปกรณการดับเพลิงภายในตัวอาคาร
• ! บริการเก่ียวกับระบบโทรศัพท
• ! บริการเก่ียวกับการรักษาความปลอดภัยอาคารสวนกลาง
• ! บริการพ้ืนท่ีสํ านักงาน
• ! บริการเก่ียวกับดานการจัดท ําบัญช ีและรายงานขอมูลตามที่กฎหมายกํ าหนด
• ! บริการเก่ียวกับดานการจัดซ้ือ จัดหา สินคา  รวมถึงการดูแลรักษาสินคา การเบิกจายตามระบบท่ีผูรับบริการ
กํ าหนด

• ! บริการเก่ียวกับการจัดสงสินคา จัดสงเอกสาร และเก็บเงิน ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล
• ! บริการดานทรัพยากรมนุษย
• ! บริการดานการบริหารเงิน  อนุมัติวงเงินสินเช่ือ
บริษัทฯไดเก็บคาบริการสวนกลางดังกลาวขางตนเปนรายเดือนตามท่ีระบุไวในสัญญาการใหบริการ โดยคาบริการ

สวนกลางดังกลาวจะถูกคํ านวณตามเกณฑ  เน้ือท่ีท่ีใหบริการ ประมาณการจํ านวนรายการธุรกิจ จํ านวนบุคลากร จํ านวน
เคร่ืองใชสํ านักงาน มูลคาของรายการธุรกิจ  ดังน้ัน ในการทํ าสัญญาการใหบริการแตละคร้ัง บริษัทฯจะมีการทบทวนคา
บริการสวนกลางน้ีทุกๆคร้ัง กอนที่จะมีการตกลงท ําสัญญาใหบริการระหวางกัน ซ่ึงราคาดังกลาวมีการจัดสรรและเปนราคาที่
ยุติธรรมสํ าหรับทุกๆฝาย

รายการคํ้ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือคํ้ าประกันธนาคารและ วงเงิน L/C T/R และคํ้ าประกันอัตรา
แลกเปล่ียน

บริษัทฯ ไดค้ํ าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินหนังสือคํ้ าประกันธนาคาร วงเงิน L/C T/R และการค้ํ าประกันอตัรา
แลกเปล่ียนใหกับบริษัท IDC เน่ืองจากไดมีการขออนุมัติวงเงินสินเช่ือรวมกัน โดยแบงใหทางบริษัท IDC ใชวงเงินสินเช่ือบาง
สวนของบริษัทฯซ่ึงเปนไปตามเง่ือนไขปกติของธนาคารพาณิชย

สํ าหรับบริษัท IRCT บริษัทฯ ตองค้ํ าประกันตามเง่ือนไขของธนาคารท่ีกํ าหนดไวในการเจรจาขอสินเชื่อกับธนาคาร
พาณิชยแหงหน่ึง โดย IRCP จะทํ าการค้ํ าประกันเปนลักษณะแตละโครงการไป เน่ืองจากบริษัท IRCT เปนบริษัทที่กอตั้งใหม
จึงตองขอสินเช่ือโดยให IRCP ค้ํ าประกันให และเพ่ือใหสามารถดํ าเนินธุรกิจไดตามปกติ ในอนาคตบริษัทฯ มีนโยบายค้ํ า
ประกันใหกับ IRCT เฉพาะเมื่อจํ าเปนและเปนไปตามสัดสวนการถือหุน



บริษัท อินเตอรเนช่ันแนล รีเสริช คอรปอเรช่ัน จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนา 77

บริษัทมีความจํ าเปนในการเขาทํ ารายการระหวางกันที่กลาวแลวขางตน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับบริษัทฯ ราย
การดังกลาวถือวามีความสมเหตุสมผลเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปและบริษัทฯไดจายคาตอบแทนในราคา
ตลาดท่ียุติธรรม  ทัง้น้ีคณะกรรมการบริษัทฯโดยมีคณะกรรมการอสิระไดเขารวมตรวจสอบและไดอนุมัตกิารทํ ารายการดัง
กลาวแลว

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ํารายการระหวางกัน
ในอดีตที่ผานมา การทํ ารายการระหวางกันเปนการซ้ือขายสินคาและบริการประเภทซอฟตแวร อุปกรณคอมพิวเตอร

เปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีเง่ือนไขทางการคาท่ีไมแตกตางเม่ือเปรียบเทียบกับการทํ ารายการ
กับบุคคลภายนอกอ่ืนๆ  สวนการใหบริการพ้ืนท่ี คาบริการสวนกลาง มีการทํ าสญัญาดวยราคาท่ียุติธรรม ซ่ึงในการทํ าราย
การระหวางกันที่ผานมา ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดอนุมัติการทํ ารายการตามขอบเขตอ ํานาจหนาท่ีท่ีไดรับมอบ
หมายตามปกติ และไดนํ าเสนอรายการระหวางกันใหทีป่ระชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนุมัติการทํ ารายการ
ระหวางกัน โดยทีป่ระชุมคณะกรรมการซ่ึงประกอบดวยกรรมการและกรรมการอสิระไดเขารวมประชุมไดมีมตอินุมัติการทํ า
รายการระหวางกันดังกลาวเน่ืองจากเห็นวามีความจํ าเปนและมีความสมเหตุสมผล

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯมีนโยบายในการเขาทํ ารายการระหวางกันในกรณีเปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติและตอเน่ือง โดยจะมกีาร

กํ าหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดํ าเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิด
ขึ้นกับบุคคลภายนอก และเปนไปตามราคาท่ียุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดยนํ าเสนอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทฯจะใหกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ
หรือผูเช่ียวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํ าราย
การดวย

11.5 มาตรการคุมครองผูลงทุน
เพ่ือเปนการคุมครองผูลงทุน ในอนาคตถามีรายการระหวางกันของบริษัทฯเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทาง

ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯจะจัดใหผานท่ีประชุมคณะ
กรรมการที่มีกรรมการอิสระ หรือ กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม เพ่ือดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและ
มีนโยบายการกํ าหนดราคาท่ีเหมาะสม  ในกรณีทีก่รรมการอสิระหรือกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับราย
การระหวางกันดังกลาว เพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คํ าสั่ง หรือขอ
กํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํ าราย
การที่เก่ียวโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายทรัพยสินท่ีสํ าคัญของบริษัทฯหรือบริษัทยอย ท้ังน้ียกเวนรายการระหวางกันท่ี
เปนรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายในการกํ าหนดราคาและเง่ือนไขซ่ึงเปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก

บริษัทฯจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯมีนโยบายเขาทํ ารายการระหวางกันเฉพาะในสวนท่ีเก่ียวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯมี
คณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือท ําหนาทีต่รวจสอบรายการระหวางกันรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพ่ือความโปรง
ใสและเพ่ิมความเช่ือม่ันใหกับนักลงทุน
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