11. รายการระหวางกัน
11.1

รายการระหวางกันในการปรับโครงสรางบริษทั

ในป 2553 บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดประเด็นความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยการดําเนินงานของบริษัทชวงกอนหนาป 2553 นั้น ราน บิวตี้ บุฟเฟต จํานวน 38 สาขา จดทะเบียนและดําเนินการโดย
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และหางหุนสวนสามัญ จํานวนรวม 38 ราย (“บุคคลและนิติบุคคลอื่น”) ซึ่งกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายการเงินและการบริหารอยางเปนสาระสําคัญ โดยบริษัทขายสินคาใหกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นดังกลาวและใหบริการ
บริหารจัดการรานสาขาเสมือนกับเปนรานสาขาของบริษัทเอง ดังนั้น เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนในการเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ในป 2553 บริษัทจึงไดทยอยดําเนินการโอนธุรกิจรานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต และสินคาคงเหลือของบุคคลและนิติบุคคล
อื่นดังกลาว และเริ่มขายสินคาในนามของบริษัทนับตั้งแตวันที่รับโอนกิจการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ ณ สิ้นป 2553
ทั้งนี้ กอนหนาที่บริษัทจะโอนสาขาของบุคคลและนิติบุคคลอื่นเขามาดําเนินการภายใตบริษัท ในชวงป 2553 บริษัทมีการขาย
สินคาใหกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นดังกลาวในราคาทุนบวกอัตรากําไรโดยเฉลี่ยรอยละ 8.5 ของตนทุน มีมูลคาการขายสินคาโดยสรุปได
ดังนี้
ลําดับที่ รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท
มูลคาการขายสินคา (บาท)
บุคคลธรรมดา ประกอบดวย
12,744,961
1
นางทุเรียน ศรียงค
2
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ
3
นางรัศมี คําดํา
4
นางสวาท ยกกระบัตร
5
นางสายชล ขอเจริญ
6
นายวสันต ขอเจริญ
คณะบุคคล ประกอบดวย
7,511,108
7
คณะบุคคลฉันทกร
8
คณะบุคคลฐากร
9
คณะบุคคลฐานิศร
10
คณะบุคคลธนกร
11
คณะบุคคลธนพนธ
12
คณะบุคคลเอกพงษ
13
คณะบุคคลเอกพล
14
คณะบุคคลเอกอุดม
หางหุนสวนสามัญ ประกอบดวย
35,660,765
15
หางหุนสวนสามัญชญานรัศมี
16
หางหุนสวนสามัญชญานวรรณ
17
หางหุนสวนสามัญชญานสวัสดิ์
18
หางหุนสวนสามัญชญาภรณ
19
หางหุนสวนสามัญณัฐภรณ
20
หางหุนสวนสามัญท.เอกพงษ
21
หางหุนสวนสามัญธนานันท
22
หางหุนสวนสามัญธนาพงษ
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ลําดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท
หางหุนสวนสามัญธัญญพงษ
หางหุนสวนสามัญธัญญาภรณ
หางหุนสวนสามัญบุญพงษ
หางหุนสวนสามัญป.ชญาน
หางหุนสวนสามัญป.เอกพงษ
หางหุนสวนสามัญพงษรัศมี
หางหุนสวนสามัญพงษสวัสดิ์
หางหุนสวนสามัญพงษสุวรรณ
หางหุนสวนสามัญภคภรณ
หางหุนสวนสามัญภัทรภรณ
หางหุนสวนสามัญภูมิภรณ
หางหุนสวนสามัญส.เอกพงษ
หางหุนสวนสามัญอ.บุญพงษ
หางหุนสวนสามัญเอกชล
หางหุนสวนสามัญเอกรัศมี
หางหุนสวนสามัญเอกสุวรรณ
รวมมูลคาขายสินคาสําหรับป 2553 ทั้งสิ้น

มูลคาการขายสินคา (บาท)

55,916,884

บริษัทมีการขายสินคาใหกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นในป 2553 เปนจํานวนรวมทั้งสิ้น 55.92 ลานบาท ดังสรุปในตาราง โดยมี
มูลคาสินคาคงเหลือ ณ วันที่โอนกิจการเปนจํานวนรวม 7.04 ลานบาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานเพื่อขจัดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงพิจารณาวาการทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
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11.2

รายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
นายสุวิน ไกรภูเบศ
และนางธัญญาภรณ
ไกรภูเบศ

ความ
สัมพันธ
ผูถือหุนและ
กรรมการบริษัท

ลักษณะ
รายการ
เงินกูยืม
กรรมการ

มูลคารายการ (บาท)
ป 2554
งวด 9 เดือนป 55
(33,039,899)
(954,073)

ยอดคงเหลือ (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 ก.ย.55
954,073
-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
บริษัทกูยืมเงินจากกรรมการเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนโดยมิไดคิดดอกเบี้ย

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะ
ไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัททําการชําระคืนเงินกูยืมกรรมการคง
คางทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ป 2555 และจะไมมี
รายการกูยืมกรรมการเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เชาที่ดิน

944,516

-

-

-

ซื้อที่ดิน

19,240,000

-

-

-

เชาที่ดิน

-

261,000

-

-
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บริษัทเชาที่ดินอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
เนื้อที่ 520 ตารางวาจากคณะบุคคลธนภูมิ ซึ่ง
เปนของนางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ในราคาคา
เชา 80,000 บาทตอเดือน ซึ่งเปนราคาที่ตกลง
กัน

การซื้อที่ดินดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล ชวยลดความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจ โดยราคาซื้อเปน
ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ

ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคมป 2554 บริษัทไดซื้อที่ดิน
ดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของนายสุวิน ไกร
ภูเบศ และนางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ราคาซื้อ
เปนไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยผูประเมิน
อิสระ และบริษัทชําระคาที่ดินโดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการทั้งสอง
ทานเปนจํานวนรวม 192,400 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท
บริษัทเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางขนาด 203
ตารางวา จากคณะบุคคลธนภูมิ ซึ่งเปนของ
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ในราคาคาเชา
29,000 บาทตอเดือน เพื่อใชเปนคลังเก็บสินคา
ของบริษัท สัญญาเชามีระยะเวลา 3 ป ตั้งแต

การเชาที่ดินดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและจําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจ โดยราคาเชาเปน
ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

ความ
สัมพันธ

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการ (บาท)
ป 2554
งวด 9 เดือนป 55

ยอดคงเหลือ (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 ก.ย.55

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
วันที่ 1 ม.ค.55 – 30 ธ.ค.57 ราคาเชาเปนไป
ตามราคาที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระ

หสม. ซี แอนด เอ็น
อินเตอรเนชั่นแนล

นายปรัชญา เลวัน
กรรมการและผูถือ
หุนของบริษัทเปนผู
ถือหุนรอยละ 20
ในหสม.

ค้ําประกัน
สัญญาเชาซื้อ

-

-

1,188,590

887,392

ค้ําประกัน
วงเงินกูยืม
ระยะยาว

-

-

7,103,185

6,255,757

ขายสินคา

2,854,364

3,059,005

417,285

711,841

รายไดอื่น

25,964

7,605

-

-
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นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ทําการค้ําประกัน
เชาซื้อรถยนต และวงเงินกูยืมระยะยาวในนาม
สวนตัวใหกับบริษัทโดยมิไดรับคาตอบแทนแต
อยางใด

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ทั้งนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบครั้งที่ 5/2555 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2555 ไดมีมติอนุมัติให
บริษัทดําเนินการเปลี่ยนคูสัญญา
เชาที่ดินดังกลาวจากคณะบุคคล
ธนภูมิ เปน นางธัญญาภรณ ไกร
ภูเบศ มีผลบังคับตั้งแตวันที่ 1
ตุลาคม 2555 โดยเงื่อนไขตางๆ
ยังคงเปนไปตามสัญญาเชาฉบับ
เดิม
รายการค้ําประกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและทําใหบริษัทได
ประโยชนเนื่องจากผูค้ําประกันมิได
คิดคาตอบแทนในการค้ําประกัน

หสม. ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล เปน
เปนรายการคาปกติ และมีเงื่อนไข
เจาของแฟรนไชส บิวตี้ บุฟเฟต สาขาบิ๊กซี บาง ทางการคาที่สมเหตุสมผล
นา โดยเงื่อนไขในการจัดจําหนายของแฟรนไชส
ดังกลาว เปนเชนเดียวกับเงื่อนไขที่บริษัทใหกับ
เจาของแฟรนไชสรายอื่นๆ
บริษัทเรียกเก็บคาดําเนินการตามเงื่อนไขใน
สัญญาแฟรนไชส เชน คาขนสง คาตรวจเช็ค
สินคา เปนตน ซึ่งเปนเชนเดียวกับเงื่อนไขที่
บริษัทใหกับเจาของแฟรนไชสรายอื่นๆ

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
นายวสันต ขอเจริญ
และ หสม. วีแอนดพี
และ หสม.เอสแอนดวี

ความ
สัมพันธ
นายวสันต ขอเจริญ
ซึ่งเปนญาติกับ
นางธัญญาภรณ
ไกรภูเบศ และเปน
บุคคลที่ไดรับมอบ
อํานาจในคณะ
บุคคลธนภูมิ
เปนเจาของ หสม.
ทั้งสอง

ลักษณะ
รายการ
ขายสินคา

มูลคารายการ (บาท)
ป 2554
งวด 9 เดือนป 55

นายวสันต

715,662

276,073

96,084

-

หสม.วีแอนดพี

2,472,391

2,767,838

247,217

559,814

-

-

-

-

หสม.เอส
แอนดวี

ยอดคงเหลือ (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 ก.ย.55

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
หสม. วีแอนดพี เปนเจาของแฟรนไชส บิวตี้
บุฟเฟต สาขาบิ๊กซี แพร และ หสม.เอสแอนดวี
เปนเจาของแฟรนไชส สาขาโลตัส อุตรดิตถ
โดยเงื่อนไขในการจัดจําหนายของแฟรนไชส
ดังกลาว เปนเชนเดียวกับเงื่อนไขที่บริษัทใหกับ
เจาของแฟรนไชสรายอื่นๆ
ที่ผานมาบริษัทขายสินคาให หสม.วีแอนดพี
โดยมีทั้งการขายให หสม.โดยตรงและขายผาน
นายวสันต อยางไรก็ตาม บริษัทไดดําเนินการ
ปรับปรุงใหเปนการขายและเรียกเก็บเงินผาน
หสม.วีแอนดพี โดยตรงทั้งหมดตั้งแตเดือน
พฤษภาคม 2555 เปนตนมา

รายไดอื่น
นายวสันต

33,213

4,379

2,158

-

หสม.วีแอนดพี

514,145

438,098

60,490

-

-

18,692

-

-

หสม.เอส
แอนดวี

บริษัทเรียกเก็บคาดําเนินการตามเงื่อนไขใน
สัญญาแฟรนไชส เชน คาขนสง คาตรวจเช็ค
สินคา เปนตน ซึ่งเปนเชนเดียวกับเงื่อนไขที่
บริษัทใหกับเจาของแฟรนไชสรายอื่นๆ
ทั้งนี้ รายไดอื่นที่บริษัทเรียกเก็บจากหสม.วี
แอนดพี มากกวาที่เรียกเก็บจากหสม. ซี แอนด
เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล เนื่องจากมีการเรียกเก็บ
คาใชจายสําหรับพนักงานประจําสาขา (เปนไป
ตามสัญญาแฟรนไชส) ในขณะที่หสม. ซี แอนด
เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล จัดหาพนักงานประจํา
สาขาดวยตนเอง
สวนรายไดอื่นจากหสม.เอสแอนดวี ไดแก
คาธรรมเนียมแฟรนไชสตามสัญญา ซึ่งเรียก
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ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เปนรายการคาปกติ และมีเงื่อนไข
ทางการคาที่สมเหตุสมผล

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

ความ
สัมพันธ

ลักษณะ
รายการ

มูลคารายการ (บาท)
ป 2554
งวด 9 เดือนป 55

ยอดคงเหลือ (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 ก.ย.55

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เก็บในไตรมาสที่ 3 ป 2555
บจ. บีวิตา อินเตอร
เนชั่นแนล (“บีวิตา”)

นางรักชนก เชียง
ทอง ซึ่งเปน
กรรมการและผูถือ
หุนของ บีวิตา เปน
พี่นองกับนาย
ปรัชญา เลวัน ซึ่ง
เปนกรรมการและผู
ถือหุนของบริษัท

ซื้อสินคา

4,892,523

3,985,981

607,500
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612,500

บริษัทสั่งซื้อผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จ
Lansley จาก บีวิตา ซึ่งเปนผูจัดจําหนาย โดย
ราคาที่ บีวิตา จัดจําหนายตอบริษัทเปนราคาที่
ต่ํากวาลูกคารายอื่นเนื่องจากบริษัทสั่งซื้อใน
ปริมาณที่มาก รวมทั้งเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่
บริษัทไดรับการเสนอจากผูจัดจําหนายรายอื่น
นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นตนที่บริษัทไดรับจาก
การจัดจําหนายกาแฟปรุงสําเร็จดังกลาว อยูใน
ระดับที่ใกลเคียงกับสินคาของบริษัทบาง
ประเภท

เปนรายการคาปกติ และมีเงื่อนไข
ทางการคาที่สมเหตุสมผล

11.3

รายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

บริษัทมีแผนจะนําเงินที่ไดรับจากการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไปใชเพื่อการลงทุนขยายคลังสินคาและจัดตั้งศูนยฝกอบรม
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งเปนหนึ่งในวัตถุประสงคหลักของการเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยในครั้งนี้ ในการนี้บริษัท
จะทําการเชาที่ดินจาก นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ กรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท ที่ดินดังกลาวมีเนื้อที่ 3-0-15 ไร (1,215
ตารางวา) อยูในบริเวณใกลเคียงกับสํานักงานใหญ ซึ่งจะทําใหเกิดความสะดวกในการดําเนินงาน บริษัทมีแผนจะทําการกอสรางอาคาร
คลังสินคาและศูนยฝกอบรมอยูบนที่ดินดังกลาว โดยเริ่มวางแผนการกอสรางในไตรมาส 4 ป 2555 และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป
2556
ที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2555 มีมติอนุมัติใหบริษัททําการเชาที่ดินดังกลาวจากนาง
ธัญญาภรณ ไกรภูเบศ โดยมีเงื่อนไขการเชาดังนี้
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

ราคาเชาปแรก :
72,900 บาท/ เดือน (60 บาท/ตารางวา)
ระยะเวลาในการเชา:
20 ป
การปรับเพิ่มคาเชา :
15% ทุกๆ 5 ป (พิจารณาตามภาวะเงินเฟอโดยเฉลี่ย)
มูลคาเชารวมตลอดระยะเวลาเชา 20 ป :
28,838,000 บาท
เงื่อนไขที่สําคัญอื่นๆ :
- สัญญาเชาที่ดินจะมีผลใชบังคับเมื่อบริษัทและผูเชาไดทํานิติกรรมการเชา และสงมอบพื้นที่เรียบรอยแลว โดยมี
ระยะเวลาในการปลอดคาเชา 6 เดือน และเริ่มคิดคาเชาตั้งแตเดือนที่ 7 เปนตนไป
- บริษัทสามารถตอสัญญาเชาไดอีก 1 ป โดยมีอัตราคาเชาตอเดือนเทากับอัตราคาเชาตอเดือนในปที่ 20 โดยบริษัท
ตองแจงผูใหเชาทราบลวงหนาอยางนอย 3 เดือน
- ภายหลังจากระยะเวลา 21 ปดังกลาวแลว ผูใหเชาใหสิทธิผูเชาในการตอสัญญาเปนลําดับแรก
- หากไมมีการตอสัญญาเชา ผูเชาจะตองคืนพื้นที่เชาตามสภาพเดิมใหแกผูใหเชา โดยผูใหเชาจะเปนผูดําเนินการ
เกี่ยวกับสิ่งปลูกสรางเอง
- ในกรณีที่บริษัทไมสามารถดําเนินการกอสรางไดในที่ดินดังกลาว บริษัทมีสิทธิยกเลิกการเชาที่ดินไดกอนการ
กอสราง

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการเชาที่ดินดังกลาวมีความสมเหตุสมผล สถานที่ตั้งของที่ดินมีความ
เหมาะสมและสะดวกในการดําเนินงาน ราคาคาเชาตอเดือน รวมทั้งเงื่อนไขการปรับขึ้นคาเชา เปนไปตามราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระที่ไดรับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย ซึ่งประเมินดวยวัตถุประสงคสาธารณะ
11.4

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน

บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันดวยความโปรงใส โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและเปนผลประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และเพื่อเปนการคุมครองผู
ลงทุนรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ เชน การซื้อสินคา การจําหนายสินคา เปนตน บริษัทมีนโยบายที่จะ
กําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก โดยให คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท เป น ผูพิ จารณาและใหค วามเห็น ตอ รายการดั งกลา ว และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเปนที่
กระทบตอการประกอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
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11.5

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคา
และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุมบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูใ ห
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบ
บัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน
ตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี รวมทั้งใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท
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