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11. รายการระหวางกัน 

ตามงบการเงินป  2545 และงวด 6 เดือนแรกของป 2546 บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางบริษัทที่เก่ียวของ และบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง ตามที่ไดแสดงไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 4 ของงบการเงินป 2545 และงบการเงินงวด 6 
เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2546 ซ่ึงผูสอบบัญชีไดระบุวาเปนรายการที่เปนไปตามธุรกิจปกติ รายละเอียดของรายการ
ดังกลาวมีดังน้ี 

11.1 รายละเอียดรายการระหวางกันที่สําคัญกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกัน   

-  การขายสินคา 

มูลคาของรายการระหวางกัน (บาท) 
รายช่ือ ลักษณะรายการ 

ป 2545 1 ม.ค–30 มิ.ย. 2546 

บริษัท ศรีเทพไทยลาเท็คซ จํากัด บริษัทฯ ขายถังพลาสติกขนาด 200 ลิตรจํานวน 
80 ถัง ในราคาถังละ 830 บาท ใหแก บจก . 
ศรีเทพไทยลาเท็คซ ซึ่งเปนราคาขายตามปกติที่
ขายใหกับกิจการอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน และเปนไป
ตามราคาตลาด ทั้งนี้ บจก. ศรีเทพไทยลาเท็คซ 
มีปริมาณสั่งซื้อที่นอยมากเม่ือเทียบกับปริมาณ
การขายท้ังหมด โดยคิดเปนรอยละ 0.03  

66,400.00 - 

 -  การซ้ือสินคา (วัตถุดิบ) 

มูลคาของรายการระหวางกัน (บาท) 
รายช่ือ ลักษณะรายการ 

ป 2545 1 ม.ค–30 มิ.ย. 2546 

บริษัท ศรีเทพไทยมารเก็ตติ้ง 
จํากัด 

บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเม็ดพลาสติกใชในการผลิต
จาก บจก. ศรีเทพไทยมารเก็ตติ้ง เปนรายการซื้อ
ที่ เปนไปตามเ ง่ือนไขทางธุรกิจปกติ และใน
ปริมาณนอยกวารอยละ 5 เม่ือเทียบกับปริมาณ
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ใชในการผลิตทั้งหมด  

3,402,000.00 65,500.00 

บริษัท ศรีเทพไทยคอรปอเรชัน่ 
จํากัด 

บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเม็ดพลาสติกใชในการผลิต
จาก บจก. ศรีเทพไทยคอรปอเรชั่น เปนรายการ
ซื้อที่เปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และซื้อใน
ปริมาณนอยกวารอยละ 5 เม่ือเทียบกับปริมาณ
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ใชในการผลิตทั้งหมด  

3,524,750.00 43,000.00 

บริษัท เวิรลดแวรโพลีโพรดักส 
จํากัด 

บริษัทฯ ซื้อฝาปดถังแบบ Open-top จาก บจก. 
เวิรลดแวรโพลีโพรดักส เปนรายการซื้อที่เปนไป
ตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกต ิ 

3,773,810.00 904,000.00 

บริษัท เค.เอม็.เอส. มารเก็ตติ้ง 
จํากัด 

บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบเม็ดพลาสติกใชในการผลิต
จาก บจก. เค.เอ็ม.เอส. มารเก็ตติ้ง เปนรายการ
ซื้อที่เปนไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติ และซื้อใน
ปริมาณนอยกวารอยละ 5 เม่ือเทียบกับปริมาณ
วัตถุดิบเม็ดพลาสติกที่ใชในการผลิตทั้งหมด 

1,546,250.00 0.00 
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-  เงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของ 

มูลคาของรายการระหวางกัน (บาท) รายช่ือ ลักษณะรายการ 
ป 2545 1 ม.ค–30 มิ.ย. 2546 

บริษัท พานทองบรรจุภัณฑ 
จํากัด * 

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด – เงินตน 
                              - ดอกเบ้ีย (รอยละ 6.37ตอป) 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 

18,636,815.49 
0.00 

740,465.77 
(19,377,281.26) 
               0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

                     0.00 
                     0.00 

บริษัท ศรีเทพไทยลาเท็กซ จํากัด ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด – เงินตน 
                              - ดอกเบ้ีย (รอยละ 7 ตอป) 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 

6,024,164.38 
2,000,000.00 

58,301.38 
(8,082,465.76) 
              0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

                     0.00 
                     0.00 

บริษัท ไทยเอกรัฐโฮลดิ้ง จํากัด** ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด – เงินตน 
                              - ดอกเบ้ีย (รอยละ 5.5 ตอป) 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 

288,483.55 
0.00 

11,000.00 
             0.00 
    299,483.55 

299,483.55 
0.00 

5,454.79 
                     0.00 
            304,938.34 

บริษัท เอส.พี.เอส โฮลดิ้ง จํากัด ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด – เงินตน 
                              - ดอกเบ้ีย (รอยละ 7 ตอป) 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 

0.00 
5,000,000.00 

87,260.27 
(5,087,260.27) 
             0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

                     0.00 
                     0.00 

บริษัท ออสเตรเลี่ยน บิลด้ิง ซิส
เตม็ จํากัด 

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด – เงินตน 
                              - ดอกเบ้ีย (รอยละ 7 ตอป) 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 

0.00 
5,000,000.00 

70,000.00 
(5,070,000.00) 
             0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

                     0.00 
                     0.00 

นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด – เงินตน 
                              - ดอกเบ้ีย (รอยละ 7 ตอป) 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลอืปลายงวด 

0.00 
15,000,000.00 
193,698.63 

(15,193,698.63) 
             0.00 

0.00 
0.00 
0.00 

                     0.00 
                     0.00 

หมายเหต ุ:  *  บริษัท พานทองบรรจุภัณฑ จํากัด ประกอบธุรกิจเปนผูผลติ และจําหนายกระสอบพลาสติก ซ่ึงเปนธุรกิจท่ี
ไมเกี่ยวของหรอืใกลเคียงกับธุรกิจของบริษัทฯ ดังน้ัน จึงเปนไมถือวาเปนคูแขงของบริษัทฯ 

            **  บริษัท ไทยเอกรัฐโฮลดิ้ง จํากัด หยุดประกอบธุรกิจแลว ดังน้ัน บรษิัทฯ จึงมีนโยบายที่จะบันทึกตั้งสํารองคา
เผื่อหนี้สงสัยจะสูญ เพื่อไมบันทึกรายไดดอกเบี้ยรับอีกในไตรมาส 3 ป 2546 
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-  รายละเอียดลักษณะความสัมพันธ 
บริษัท ลักษณะความสัมพันธ 

บริษัท ศรีเทพไทยลาเท็กซ 
จํากัด 

� บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 17.5 
� บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ ถือหุนโดย บจก. ศรีสุราษฎรลาเท็คซ (ผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ) 
ในสัดสวนรอยละ 7.98 

� บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ ถือหุนใน บจก. ศรีสุราษฎรลาเท็คซ ในสัดสวนรอยละ 25 
� นางธีรนุช ขุมทรัพย กรรมการบริษัทฯ ถือหุนใน บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ ในสัดสวนรอยละ 0.33 
� นายวรรณธรรม อําไพกุลวัฒนา ผูถือหุนบริษัทฯ ถือหุนใน บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ ในสัดสวนรอย
ละ 0.33 

� นายธัชวุฒิ อําไพกุลวัฒนา ผูถือหุนบริษัทฯ ถือหุนใน บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ ในสัดสวนรอยละ 
0.33 

� นายสุทัศน ไตรจักรภพ กรรมการบริษัทฯ ถือหุนใน บจก. ศรีสุราษฎรลาเท็คซ ในสัดสวนรอยละ 15 
� นายวิโรจน เตชะทัศนะสุนทร ผูถือหุนบริษัทฯ ถือหุนใน บจ. ศรีเทพไทยลาเท็กซ ในสัดสวนรอยละ 

2.58 และถือหุนใน บจก. ศรีสุราษฎรลาเท็คซ ในสัดสวนรอยละ  3 
� นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการของ บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ 
   นายวิเชียร เตชะทศันะสุนทร กรรมการของบริษัทฯ ถอืหุนใน บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซรอยละ 0.11 
   และเปนกรรมการของ บจก. ศรีเทพไทยลาเท็คซ  
� นายปราโมช ไตรจักรภพ ผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ  
ในสัดสวนรอยละ 21. 12 

บริษัท ศรีเทพไทยมารเก็ตติ้ง 
จํากัด 

� นายปญญา นิลสินธพ กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการ และผูถือหุนของ บจก. ศรีเทพไทยมาร
เก็ตติ้ง ในสัดสวนรอยละ 10 

� นายปราโมช ไตรจักรภพ ผูถอืหุนของบริษัทฯ เปนผูถือหุนรายใหญของ บจก. ศรีเทพไทยมารเก็ต
ติ้ง ในสัดสวนรอยละ 30 

บริษัท ศรเีทพไทยคอรปอเรชัน่ 
จํากัด 

� บจก. ศรีเทพไทยคอรปอเรชั่น ถือหุนใน บจก. ศรีเทพไทยลาเท็กซ ในสัดสวนรอยละ 26.03 
� นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน และ
ผูบริหารของ บจก. ศรีเทพไทยคอรปอเรชั่น  

บริษัท เวิรลดแวรโพลีโพร
ดักส จํากัด 

� นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอาํนาจลงนามผูกพันของ 
บจก. เวิรลดแวรโพลโีพรดักส  

� นายวิเชียร เตชะทัศนสุนทร กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ บจก. 
เวิรลดแวรโพลีโพรดักส  

� นายสุทัศน ไตรจักรภพ กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ บจก.  
เวิรลดแวรโพลีโพรดักส  

บริษัท เค.เอม็.เอส มารเก็ตติ้ง 
จํากัด 

� นายปราโมช ไตรจักรภพ ผูถือหุนของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน และเปนผูถือ
หุนของ บจก. เค.เอม็.เอส มารเก็ตติ้ง ในสัดสวนรอยละ 10 

บริษัท พานทองบรรจุภัณฑ 
จํากัด 

� บจก. พานทองบรรจุภัณฑ จํากัดถือหุนโดย บจก. ศรีสุราษฎรลาเท็คซ (ผูถือหุนรายใหญของ
บริษัทฯ) ในสัดสวนรอยละ 25.26 

� นายสรสินธุ ไตรจักรภพ ประธานกรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ 
บจก. พานทองบรรจุภัณฑ  

� นายสุทัศน ไตรจักรภพ  กรรมการของบริษัทฯ ถือหุนใน บจก. พานทองบรรจุภัณฑ ในสัดสวนรอย
ละ 8.23  และเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ บจก. พานทองบรรจุภัณฑ  

� นายธงชัย อําไพกุลวัฒนา กรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ถือหุนใน บจก. พานทอง
บรรจุภัณฑ ในสัดสวนรอยละ 1.34  เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ บจก. พานทองบรรจุ
ภัณฑ  

� นางธีรนุช ขุมทรัพย กรรมการบริษัทฯ ถือหุนใน บจก. พานทองบรรจุภัณฑ ในสัดสวนรอยละ 0.75 
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-  รายละเอียดลักษณะความสัมพันธ (ตอ) 
บริษัท ไทยเอกรัฐโฮลดิ้ง 
จํากัด 

� นายปญญา นิลสินธพ กรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุนของ บจก. ไทยเอกรัฐโฮลด้ิง ในสัดสวน
รอยละ 10  

� บริษัทฯ ถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.4 
บริษัท เอส.พี.เอส โฮลดิ้ง 
จํากัด 

� นายวิเชียร เตชะทัศนสุนทร กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ บจก. 
เอส.พี.เอส โฮลดิ้ง และถือหุนรอยละ 24.58 

� นายปญญา นิลสินธพ กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันของ บจก. เอส.
พี.เอส โฮลดิ้ง และถือหุนรอยละ 33.33 

บริษัท ออสเตรเลี่ยน บิลด้ิง 
ซิลเต็ม จํากัด 

� นายปญญา นิลสินธพ กรรมการของบริษัทฯ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน และผูถือหุนของ 
บจก. ออสเตรเลี่ยน บิลด้ิง ซิสเต็ม ในสัดสวนรอยละ 20.83 

� นายประเสริฐ ไตรจักรภพ ผูถือหุนของบริษัทฯ เปนผูถือหุน บจก. ออสเตรเลี่ยน บิลด้ิง ซิสเต็ม ใน
สัดสวนรอยละ 8.33 

11.2   ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คณะกรรมการอสิระและคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวแลวมีความเห็น ดังน้ี 

การขายสินคาใหกับบริษัทที่เก่ียวของน้ัน เปนการขายสินคาตามธุรกรรมการคาปกติของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได
กําหนดราคาขายสินคา และเงื่อนไขการชําระคาสินคาใหเปนไปตามราคาและเงื่อนไขการขายสินคาใหกับลูกคาทั่วไป
ของบริษัทฯ โดยไมมีการใหเงื่อนไขพิเศษแกบริษัทที่เก่ียวของดังกลาวแตอยางใด อีกทั้งรายการขายสินคาใหกับ
บริษัทที่เก่ียวของยังเปนปริมาณที่นอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณการขายทั้งหมดของบริษัทฯ ดังน้ัน การขาย
สินคาดังกลาวจึงมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการตามประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

สําหรับการซ้ือสินคาน้ัน บริษัทฯ ไดสั่งซ้ือเม็ดพลาสติกจากบริษัทที่เก่ียวของ เพ่ือนํามาเปนสวนผสมสําหรับการผลิต
และจะสั่งซ้ือเมื่อมีความจําเปนเรงดวนเทาน้ัน โดยราคาและเงื่อนไขที่สั่งซ้ือจากบริษัทที่เกี่ยวของน้ันจะเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาปกติ โดยจะเจรจาตอรองราคาใหเปนไปตามราคาตลาด เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ และเมื่อ
พิจารณาจากยอดสั่งซ้ือเม็ดพลาสติกจากบริษัทที่เก่ียวของแลวถือวาเปนสัดสวนนอยเมื่อเปรียบเทียบกับยอดการ
ส่ังซ้ือเม็ดพลาสติกรวม โดยในป 2545 และคร่ึงแรกป 2546 คิดเปนรอยละ 11.55 และรอยละ 0.23 ของยอดการสั่งซ้ือ
เม็ดพลาสติกรวม ตามลําดับ ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึงความจําเปน และเงื่อนไขการคาแลว พบวา รายการระหวางกัน
ดังกลาวเปนรายการท่ีมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัท 

ในการสั่งซ้ือฝาถังแบบ Open-Top น้ัน บริษัทฯ เปนเจาของแมพิมพในการผลิต โดยจําเปนตองวาจางใหบริษัทที่มี
เคร่ืองจักรสําหรับฉีดฝาถังดังกลาวดําเนินการผลิตฝาถังแบบ Open-Top ใหแกบริษัทฯ เน่ืองจากการลงทุนใน
เคร่ืองจักรสําหรับการผลิตฝาถังน้ัน เปนการลงทุนที่สูงและไมคุมคาการลงทุน หากปริมาณการผลิตไมมากพอ ทั้งนี้  
ในการวาจางผูผลิตฝาถังประเภทดังกลาว บริษัทฯ ไดดําเนินการเจรจากับบริษัทผูผลิตหลายราย และพบวา บริษัท 
เวิรลดแวรโพลีโพรดักส จํากัด ซ่ึงเปนบริษัทที่เก่ียวของกับบริษัทฯ สามารถดําเนินการผลิตฝาถังประเภทดังกลาว
ใหกับบริษัทฯ ไดในราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสม ตามเงื่อนไขธุรกิจการคาปกติ ซ่ึงหากในอนาคต บริษัทฯ พบวา มี
ผูประกอบการรายอ่ืนท่ีสามารถดําเนินการผลิตฝาถังประเภทดังกลาวไดถูกกวาบริษัทท่ีเก่ียวของ บริษัทฯ ก็พรอมที่จะ
ยายแมพิมพไปวาจางบริษัทน้ันดําเนินการผลิตแทน หรือหากในอนาคต หากปริมาณมากพอ บริษัทฯ อาจลงทุนใน
สวนของเคร่ืองจักรเองก็ได ดังน้ัน การทํารายการระหวางกันดังกลาวจึงถือเปนรายการที่มีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  

การกูยืมระหวางบริษัทท่ีเก่ียวของน้ัน เน่ืองจากในอดีต เมื่อบริษัทที่เก่ียวของกันมีความจําเปนและตองการใชเงินเพ่ือ
การหมุนเวียนดําเนินธุรกิจ มักจะมากูยืมบริษัทฯ เน่ืองจาก บริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ดี มีเงินสดในมือสูง จึงมี
ความสามารถในการปลอยกูใหกับบริษัทที่เก่ียวของได อยางไรก็ตาม ในการปลอยกูน้ัน บริษัทฯ จะคํานึงถึงฐานะ
การเงินของบริษัทท่ีเก่ียวของดังกลาวเพ่ือนํามากําหนดเปนอัตราดอกเบ้ีย ซ่ึงอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทกําหนดน้ันเปนการ
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กําหนดตามอัตราดอกเบ้ียตลาด โดยคํานึงถึงตนทุนทางการเงิน หากบริษัทฯ เปนผูกูจากสถาบันการเงินตางๆ โดยใน
การกูยืมแตละรายการน้ัน บริษัทฯ จะไดรับตั๋วสัญญาใชเงิน เพ่ือใชเปนหลักฐานแหงการกูยืม ดังน้ัน เมื่อพิจารณาถึง
ความสมเหตุสมผลและความจําเปนแลว พบวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เพ่ือประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ 
อยางไรก็ตาม ในอนาคต เมื่อบริษัทฯ ไดเปนจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว หากจําเปนตองมีรายการดังกลาว
บริษัทฯ จะขอความเห็นจากกรรมการอสิระ และขอใหกรรมการผูมีสวนไดเสียงดออกเสียง ตามท่ีไดระบุไวในขอ11.4 

11.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทฯ เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความ
จําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี 

11.4 นโยบายและแนวโนมการทาํรายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ คาดวาในอนาคตอาจมีรายการที่เปนลักษณะการคาระหวางกันเกิดขึ้นอีก โดยบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่
จะดําเนินการใหรายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป และเปนประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ ทั้งน้ีบริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย รายการระหวาง
กันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติ
ตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเก่ียวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัท  

สําหรับรายการระหวางกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ที่เปนลักษณะนอกเหนือจากการคาระหวางกันขางตน บริษัทฯ คาดวาจะไมมี
รายการดังกลาวเกิดขึ้นหลังนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยใหม แตหากเกิดรายการดังกลาวในอนาคต 
บริษัทฯ จะจัดใหมีการทําสัญญาใหถูกตอง และจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปน
และความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ
ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งน้ีบริษัท
จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 


