บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทฯมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับ
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือผูถือหุนของบริษัทฯรวมถึงการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของกรรมการ ผูบริหาร
และ/หรือผูถือหุน ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ธนาคารออมสิน

บริษัท สองน้ํา จํากัด
(“สองน้ํา”)
(ประกอบธุรกิจดานการลงทุน)

บริษัท เนเชอรทรานส จํากัด
(“เนเชอรทรานส”)
(ประกอบธุรกิจดานการขนสงกาก
อุตสาหกรรม)
บริษัท โรงแรม ปาเกาะ จํากัด
(“ปาเกาะ”)
(ประกอบธุรกิจดานโรงแรม)
บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด
(“เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง”)
(ประกอบธุรกิจดานทีป่ รึกษางานดาน
บุคคล และรับประมวลผลขอมูล
เงินเดือน)

ลักษณะความสัมพันธ
• เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 ถือหุนรอยละ 10.00 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลว อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารออมสินได
ขายหุนทั้ งหมดออกไปใหกั บ กองทุนส วนบุ คคลธนาคารออมสิน และกองทุน สว น
บุคคลธนาคารยูโอบี ซึ่งทั้งสองกองทุนบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอ
บี (ไทย) จํ ากัด ดังนั้ น ธนาคารออมสิ น จึ งไมไ ดเปน กิจการที่เกี่ ยวขอ งกันทางตรง
นับตั้งแตวันที่ไดมีการขายหุนของบริษัททั้งหมดแตยังคงมีสถานะเปนผูถือหุนทางออม
โดยถือหุนผานกองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสินโดย ณ วันที่ 10 เมษายน 2556 กองทุน
สวนบุคคลธนาคารออมสินถือหุนในบริษัทฯในสัดสวนรอยละ 17.50 ของทุนชําระแลว
• นายยงยุทธ ตะริโย เปนผูบริหารของธนาคารออมสิน และเปนผูแทนของธนาคารออม
สินใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษัทฯ อยางไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2555
นายยงยุทธ ตะริโย ไดเกษียณอายุพนสภาพจากการเปนพนักงานของธนาคารออมสิน
โดยไดแจงลาออกจากการเปนกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต 1 ตุลาคม 2555 ตอมาที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2555 ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2555 ไดมีมติแตงตั้งใหนายยง
ยุทธ ตะริโยเปนกรรมการบริษัทฯภายหลังการเกษียณอายุดังกลาว ดังนั้น นายยงยุทธ
ตะริโยจึงไมไดมีสถานะเปนผูแทนของธนาคารออมสินอีกตอไป
• เปนผูถอื หุนรายใหญของบริษัทฯโดย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถือหุนรอยละ 43.33
ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
• นายชินเวศ สารสาส เปนกรรมการของบริษทั ฯและเปนกรรมการของสองน้ํา
• นายณัฐพล สารสาส เปนกรรมการของบริษทั ฯ เปนกรรมการของสองน้ําและเปนผูถ ือ
หุนใหญโดยออมของสองน้ํา (ผานทางการถือหุนใหญในบริษัท สามลม จํากัด)
• นายสุทธิ ศรีประทุม เปนผูบริหารของบริษทั ฯและเปนผูถ ือหุนใหญและกรรมการของเน
เชอรทรานส

• นายชินเวศ สารสาส เปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯและเปนกรรมการของปาเกาะ
• บริษัท สามลม จํากัด ซึ่งเปนผูถอื หุน ใหญของสองน้ํา เปนผูถ ือหุนรายใหญของปาเกาะ
• นายณัฐพล สารสาส เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษทั ฯและเปนกรรมการของ
เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง
• บริษัท สามลม จํากัด ซึ่งเปนผูถอื หุน ใหญของสองน้ํา เปนผูถ ือหุนรายใหญของเจเนอรัล
เอาทซอรสซิ่ง
• นายสันติ หอกิตติกุล เปนกรรมการบริหาร
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11.2 ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทฯมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้


รายการเงินฝากบัญชีธนาคาร
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ชวงเวลา
อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน

ป 2555
งวดเกาเดือน
ป 2556

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากของ
ธนาคาร

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ผูถือหุนใหญ (ลานบาท)
ยอดยกมา
ระหวางงวด
ยอดคงเหลือ

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
ดอกเบี้ยรับ

4.44

(2.53)

1.91

0.10

1.91

22.58

24.49

0.07

รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการ
ฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเงินฝากบัญชีธนาคาร กับธนาคารออมสินซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เปนการฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร
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รายการเงินกูยืมจากผูถือหุนใหญ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ชวงเวลา
อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน

รายละเอียดการกูยมื เงินจากผูถือหุนใหญ (ลานบาท)
ยอดยกมา
ระหวางงวด
ยอดคงเหลือ

ป 2555

MOR หรือ
MLR - 0.50%

456.41

(77.87)

378.54

งวดเกาเดือน
ป 2556

MOR หรือ
MLR – 0.50%

378.54

(110.21)

268.33

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
ดอกเบี้ยจายและ
คาธรรมเนียม
29.87
บริ ษั ท ฯมี การกู ยื มเงิ นจากธนาคารออมสิ น เพื่ อ ใชในการประกอบ
ธุรกิจซึ่งประกอบดวย เงินเบิกเกินบัญชี อัตราดอกเบี้ย MOR และ
เงินกูยืมระยะสั้น เงินกูยืมระยะยาว ในอัตราดอกเบี้ย MLR -0.50%
14.61
โดยบริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใชเงินและโอนสิทธิเรียกรองตามสัญญา
เชาซื้อใหกับธนาคารออมสิน เพื่อใชเปนหลักประกันในการกูยืม โดย
ณวันที่ 30 กั นยายน 2556 สิทธิ เรียกร องตามสัญญาเชาซื้อ คิดเป น
จํานวน 313.43ลานบาทซึ่งเปนลูกหนี้ปกติที่ไมเกินวันครบกําหนด
ชําระหนี้ตามสัญญาเชาซื้อ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการ
กูยืมเงินจากธนาคารเพื่อใชในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเงินกูยืมจากธนาคารออมสินซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการกูยืม
เงินจากธนาคาร เพื่อใชในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร

สวนที่ 2 หนาที่ 70

บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

 รายการเชารถยนต
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ

บริษัท สองน้ํา จํากัด

บริษัทฯเชารถยนต จํานวน 1
คันจากสองน้ํา

บริษัท เนเชอรทรานส จํากัด

บริ ษั ท ฯเชา รถยนต จํ า นวน 1
คันจากเนเชอรทรานส

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555
งวดเกาเดือนป 2556
0.45
-

0.24

0.18

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
บริษัทฯมีความจําเปนตองใชรถยนตสําหรับการเดินทางเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดย
บริษัทฯไดเชารถยนตจํานวน 1 คันจากสองน้ํา เปนรถยนต VOLKSWAGEN คิดคาตอบแทน
เปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา จํานวนคันละ 50,000 บาท สัญญาเชามีกําหนด
ระยะเวลา 2 ป (เริ่มตน ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556) อยางไรก็
ตามบริษัทฯไดยกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดไปแลวเมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555
บริษัทฯมีความจําเปนตองใชรถยนตสําหรับการเดินทางเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดย
บริษัทฯไดเชารถยนต Toyota รุน Fortuner จํานวน 1 คันจากเนเชอรทรานส คิดคาตอบแทน
เปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา จํานวนคันละ 20,000 บาท โดยสัญญาเชามี
กําหนดระยะเวลาประมาณ 1 ป (เริ่มตน ณ วันที่ 16 มกราคม 2556 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวแลว มีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยเปนการเชารถยนตจากสองน้ํา และ เนเชอรทรานส เพื่อใชในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯโดยคิดคาตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา ซึ่งเปนราคาและมีเงื่อนไขทางการคาที่ใกลเคียงกับผูใหบริการรถยนตเชาภายนอกที่มีการนํามาเปรียบเทียบซึ่งไมใชเปนบุคคลเกี่ยวโยงโดยมีการ
เปรียบเทียบผูใหบริการอื่นจํานวน 2 ราย ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดอายุของสัญญา บริษัทฯคาดวาจะตออายุสัญญาเชารถยนต ในอัตราคาเชาเทาเดิม
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 รายการเชาพื้นที่สํานักงาน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท โรงแรม ปาเกาะ จํากัด

ลักษณะของรายการ
บริษัทฯเชาชวงพื้นที่สํานักงาน
จากปาเกาะ อาคาร เอส จี ทาว
เวอร

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555
งวดเกาเดือนป 2556
0.40
-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
บริษัทฯเชาชวงพื้นที่ในอาคารเอสจี ทาวเวอร พื้นที่ 80 ตารางเมตร ชั้น 18 เพื่อใชเปน
สํานักงานของบริษัทฯมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2554 และเมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลงบริษัทฯไดตอสัญญาเชาไปอีก 1 ปนับตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีคาเชาพรอมคาบริการในอัตรา
550 บาทตอตารางเมตรตอเดือน และบริษัทฯมีสิทธิตออายุสัญญาเชาชวงได โดยรายการ
ดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการเชาเพื่อใชในการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ โดยภายหลังสัญญาเชาสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริษัทฯ
ไมไดตอสัญญาเชาเพิ่มเติม

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวแลว มีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยเปนการเชาพื้นที่สํานักงานเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯโดยอัตราคาเชา 550 บาทตอตารางเมตรตอเดือน เปนอัตราที่ใกลเคียงกับผูใหเชาพื้นที่สํานักงานในพื้นที่บริเวณใกลเคียงของผูเชาในอาคาร เอส จี ทาวเวอร
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 คาบริการเชาพื้นที่และเก็บดูแลรักษา Server
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด

ลักษณะของรายการ
บริษัทฯวาจาง เจเนอรัล เอาท
ซอรสซิ่งเพื่อเชาพืน้ ที่เก็บให
ดูแลรักษา Server

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555
งวดเกาเดือนป 2556
0.09
0.12

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
บริษัทฯเชาพื้นที่ในหองมั่นคงของ เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง เพื่อเก็บและดูแลรักษา Server ของ
บริษัทฯ เนื่องจากเจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง มีพื้นที่เอื้ออํานวย สะดวกและเหมาะสมมากกวาการ
เก็บดูแลรักษา Sever ดวยบริษัทฯเอง โดยมีการคิดคาบริการตามราคาที่ตกลงที่ 10,000 บาทตอ
เดือน โดยรายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการวาจางเพื่อการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวแลว มีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยวาจาง เจเนอรัล เอาทซอรส ซิ่ง เพื่อใหเก็บดูแลรักษา Server
ในอัตราคาเชา 10,000 บาทตอเดือน เปนอัตราที่ใกลเคียงกับผูใหบริการดูแลรักษา Server รายอื่น โดยเทียบเคียงกับผูใหบริการอื่นจํานวน 2 ราย ทั้งนี้ บริษัทฯคาดวาจะใชบริการดังกลาวตอไป โดยจะทําการพิจารณาเงื่อนไขและ
ราคาทุกครั้งที่มีการเจรจา
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11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
เนื่องจากที่ผานมา บริษัทฯมีสภาพเปนบริษัทจํากัด ดังนั้นการเขาทํารายการระหวางกันในอดีตจึงไมไดปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการ
หรือผูบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนหลัก
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลว ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยจะเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํา
รายการระหวางกันนั้นๆ
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯในการทํารายการระหวางกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ไดดังนี้
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชน การฝากเงินในบัญชีธนาคาร การกูยืม
เงินจากธนาคาร การเชาพื้นที่สํานักงาน และการเชารถยนต เปนตน
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคา
ปกติ โดยมีอัตราตลาดและเงื่อนไขรายการตางๆ ไวอยางชัดเจน เปนธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับอัตราที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในจะประสานงานรวมกับผูตรวจสอบอิสระ
จากภายนอก เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเปนประจําทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป และรายการระหวางกันอื่นๆ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ทั้งนี้บริษัทฯจะดําเนินการใหมีการอนุมัติตาม
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยบุคคลที่มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงจะตองไมมีสวนในการพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการดังกลาว โดยจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ตามแตกรณี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาว นอกจากนั้นบริษัทฯไดจัดใหมีการดําเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปดเผยรายการระหวางกันอยาง
เครงครัดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1
และรายงานประจําป
ทั้งนี้ บริษัทฯไมมีนโยบายการใหเงินกูยืมแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว ยกเวนเปนไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการใหสวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอํานาจอนุมัติในการ
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บริหารงาน หรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแกนิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุนอยูตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตามใน
กรณีที่มีเหตุจําเปนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอันอาจทําใหบริษัทฯตองพิจารณาการใหเงินกูยืมแกบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตามที่กลาวขางตนอยางเครงครัด
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯหรือบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่กลาว
ขางตน บริษัทฯจะเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหวางกัน และ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯจะจัดใหมีบุคคลที่
มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ บุคคลที่มีค วามรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะ
ไมเปนการยักยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯหรือบริษัทยอยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอย แตเปนการทํารายการที่บริษัทฯไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
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