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11.

รายการระหวางกัน

11.1

บุคคลที่อาจมีควาขัดแยงและลักษณะความสัมพันธ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร เซอรวิส
เซส จํากัด
บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด
บริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด
บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด
บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด
บริษัท สินสหกล จํากัด
บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด

บริษัท สมุย พารค อเวนิว จํากัด

บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด
บริษัท ตราดสีทอง จํากัด
บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด
บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด

บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด

บริษัท บางกอก โทเทิล คอมมูนิเคชั่น
จํากัด
บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท เซาท อีสท แอร
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด ที่มีนาย
ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และพล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญในบริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัทฯ และนางอาริญา ปราสาท
ทองโอสถซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท เปนผูถือหุนใหญในบริษัท สมุยแอคคอม จํากัด
นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และนางอาริญา ปราสาททอง
โอสถ ซึ่งเปนผุถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญในบริษัท สินสหกล จํากัด
บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท สินสหกล จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผุถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
บริษัท สมุย พารค อเวนิว จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท สินสหกล จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผุถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัทฯ และนางอาริญา ปราสาท
ทองโอสถซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัท เปนผูถือหุนใหญในบริษัท ตราดสีทอง จํากัด
นายประดิษฐ ทีฆกุลซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญในบริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด
บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัดเปนบริษัทยอยของบริษัท สินสหกล จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผุถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัดเปนบริษัทยอยของบริษัท สินสหกล จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผุถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
นายประดิษฐ ทีฆกุลซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญในบริษัท บางกอก โทเทิล คอมมู
นิเคชั่น จํากัด
นายประดิษฐ ทีฆกุล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ และนาย ธวัชวงค ธะนะสุมิตซึ่งเปนผูบริหารของ
บริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญในบริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
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บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของบริษัท กรุงเทพดิสิตเวชกาการ จํากัด (มหาชน) ที่มี
นายประเสริฐ ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการและผุถือหุนใหญในบริษัทแม เปนผูถือหุนใหญ
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด เปนบริษัทยอย ของ บริษัท ประสิทธิ์พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท กรุงเทพดิสิตเวชกาการ จํากัด (มหาชน) ที่มี นายประเสริฐ ปราสาททองโอสถ เปน
กรรมการและผุถือหุนใหญในบริษัทแม เปนผูถือหุนใหญ
บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัดเปนบริษัทยอยของบริษัท สินสหกล จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ
ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผุถือหุนใหญ
ของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
นายประดิษฐ ทีฆกุลซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญในบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ
จํากัด
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญของบริษัท ทิมโปร
ดักซ จํากัด
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
นายประดิษฐ ทีฆกุลเปนกรรมการของบริษัทฯ
นายธวัชวงศ ธะนะสุมิตเปนกรรมการของบริษัทฯ

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด

บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด

บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด
บริษัท ทิมโปรดักซ จํากัด
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายธวัชวงศ ธะนะสุมิต
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้

(1) รายการระหวางกันกับบริษัทฯ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด
2. บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร
เซอรวิสเซส จํากัด

3. บริษัท ไทยคารโกแอรไลน
จํากัด
4. บริษัท ปราสาททองโอสถ
จํากัด
5. บริษัท พาราไดซ ชอปปง
จํากัด

6. บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด

ลักษณะรายการ
- บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด เปนเจาหนี้เงิน
กูยืม
- รายไดรับคาบริการ

- ลูกหนี้คงคางคาเชาเหมาลํา
- บริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัดเปนเจาหนี้
การคา
- คาใชจายซื้อเวชภัณฑ
- ลูกหนี้การคาคาระวางสินคา
- เจาหนี้การคาซื้อสินคา
- รายไดรับคาระวางสินคา
- คาใชจายซื้อสินคา
- ลูกหนี้เงินกูยืม
- เจาหนี้เงินกูยืม
- เจาหนี้การคา
- ลูกหนี้คาเชา
- คาใชจายคาบริการ
- รายไดคาเชา
- เจาหนี้การคาคงคาง
- ลูกหนี้คาเชาคงคาง

ป 2554
(บาท)
4,886,780.67
3,072,000.00

501,678.32
6,320.00
6,320.00
1,760.00
74,520.00
41,240.00
611,566.35
300,000.00
429,223.08
940.00
289,880.00
240,000.00
27,400.00
2,001,000.00

ป 2555
เหตุผลและความจําเปน
(บาท)
4,688,788.67 บริษัทฯ กูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ดี รายการดังกลาวบริษัทฯ จะดําเนินการชําระคืน
ในเดือนเมษายน 2556
1,792,000.00 บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัดไดวาจางบริษัทฯ ในการใหบริการดานบริหาร
เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และบริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด
ไมมีบุคลากรดังกลาว โดยสัญญาจะสิ้นสุดในเดือน ส.ค. ป 2556 และบริษัทฯ จะพิจรณาการตอ
สัญญาตอไป
501,678.32 บริษัทฯ ใหบริการเชาเหมาลําแกบริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด ซึ่งมีการกําหนดราคาตามที่ตกลง
กัน และจะไดรับชําระคืนภายในเดือนเมษายน ป 2556
- บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑเชน ยาหอม ยาดม สําหรับทําบุญ
24,800.00
10,417.00
189,696.00
30,423.00
499,871.96
300,000.00
429,223.08
21,400.00
146,700.00
240,000.00
27,400.00
2,001,000.00

สวนที่ 2 หนา 195

บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ดําเนินธุรกิจขายสินคาทีส่ นามบินสมุยและบนเครื่องบินเสนทางสมุย
ดังนั้นจึงมีการใชบริการขนสงสินคาซึ่งมีการกําหนดราคาตามที่ตกลงกัน นอกจากนี้ยังมีการเชาพื้นที่
ที่สนามบินสมุยเพือ่ ดําเนินธุรกิจ แตไมมีการคิดคาเชา อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะดําเนินการทําสัญญา
เชาภายในเดือน เมษายน ป 2556
บริษัทฯ ใหกูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย และไดกูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ดี
รายการดังกลาวบริษัทฯ จะดําเนินการชําระคืนและจะไดรับชําระคืนภายในเดือนเมษายน ป 2556
บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการรถเชาที่สนามบินสมุยและ ธุรกิจจัดหาโรงแรม
ที่สมุยและมีการเชาพื้นที่ที่สนามบินสมุยเพื่อดําเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงมีการดําเนินธุรกิจตอกันกับบริษัท
ฯ ซึ่งมีการกําหนดราคาในอัตราสวนลดจากเงื่อนไขการคาปกติ ขณะนี้บริษัทฯ ไมไดมีการทําสัญญา
เชา อยางไรก็ตาม บริษัทจะดําเนินการทําสัญญาเชาภายในเดือน เมษายน ป 2556
เจาหนี้คงคาง และลูกหนี้คงคางจะไดรับการชําระและเรียกเก็บภายในเดือนเมษายน ป 2556

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บมจ.การบินกรุงเทพ
ลักษณะรายการ
- เจาหนี้เงินกูยืม

ป 2554
(บาท)
750,000.00

ป 2555
เหตุผลและความจําเปน
(บาท)
750,000.00 บริษัทฯ กูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ดี รายการดังกลาวบริษัทฯ จะดําเนินการชําระคืน
ภายในเดือนเมษายน ป 2556
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7. บริษัท สินสหกล จํากัด

8. บริษัท สินทรัพยสุโขทัย
จํากัด

9. บริษัท สมุย พารค อเวนิว
จํากัด

บมจ.การบินกรุงเทพ
ลักษณะรายการ
- ลูกหนี้เงินกูยืม

ป 2554
(บาท)
4,852,000.00

- ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ

-

- รายไดจากการขายเงินลงทุนใน บริษัท ศูนยฝก
การบินกรุงเทพ จํากัด
- รายไดจากการขายเงินลงทุนใน บริษัท
สินทรัพยสุโขทัย จํากัด
- รายไดจากการขายเงินลงทุนใน บริษัท สมุย
ปาลมบีชรีสอรท จํากัด
- รายไดจากการขายเงินลงทุนใน บริษัท สมุยพาร
คอเวนิว จํากัด
- รายไดจากการขายสินทรัพยถาวร
- เจาหนี้การคา
- คาใชจาย
- ลูกหนี้การคาคาระวาง
- รายไดคาระวาง

-

- บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด เปนเจาหนี้เงิน
กูยืม
- ดอกเบี้ยคางจาย
- ลูกหนี้การคาคาสาธารณูปโภค
- รายไดคาเชา

-

ป 2555
เหตุผลและความจําเปน
(บาท)
4,852,000.00 บริษัทฯ ใหกูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ดี รายการดังกลาวบริษัทฯ จะไดรับชําระคืน
ภายในเดือนเมษายน ป 2556
1,467,818,234.63 ชวงปลายป 2555 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางเพื่อนําบริษัทและสินทรัพยที่ไมเกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจหลักออกจากกลุม โดยบริษัทฯ ไดขายบริษัทและสินทรัพยดังกลาวและ รับชําระราคา
เปนตั๋วเงินรับที่อาวัลโดยธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึ่งกําหนดระยะเวลา 27 ธ.ค. 2556 การ
ดําเนินการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปรับโครงสรางสําหรับการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยฯ (กรุณาดูรายละเอียดการปรับโครงสราง)
26,249,985.00 ชวงปลายป 2555 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางเพื่อนําบริษัทและสินทรัพยที่ไมเกี่ยวของกับการ
ประกอบธุรกิจหลักออกจากกลุม ไดแกเงินลงทุนในบริษัทยอย โดยกําหนดราคาขายตามราคาตาม
237,999,952.00 มูลคาตามบัญชี ณ 31 ธ.ค. 2554 และสินทรัพยถาวรที่เปนที่ดิน โดยกําหนดราคาขายที่สูงกวาราคา
ประเมินราชการ
190,000,000.00

-

1.00

15,540.00
142,978.88
3,861.00
3,861.00

1,281,283,296.00
22,071.95
216,519.48
3,861.00
3,861.00

150,000.00
64,275.35

- บริษัทฯ ใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด สําหรับเจาหนาที่ที่ไป
ปฏิบัติงานเนื่องจากโรงแรมดังกลาวอยูใกลกับสนามบินสุโขทัย ซึ่งมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไข
การคาปกติ
- บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด ใชบริการขนสงสินคาของบริษัทฯ ซึ่งมีการกําหนดราคาตามที่ตก
ลงกัน
150,000.00 บริษัทฯ ไดกูยืมเงินเพื่อชําระคาหุน โดยมีการคิดดอกเบี้ยรอยละ 3.5 ตอป อยางไรก็ดี รายการดังกลาว
161,939.73 บริษัทฯ จะดําเนินการชําระคืนภายในเดือนเมษายน ป 2556

184,438.58
5,200,000.00

30,832.05 บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่ในบริเวณสนามบินสมุย โดยมีการทําสัญญาเชาพื้นที่สิ้นสุดในเดือน ก.ค. ป 2556
4,400,000.00 และบริษัทฯ มีการเชาพื้นที่กลับบางสวนเพื่อเปนสํานักงาน ซึ่งมีการกําหนดราคาตามที่ตกลงกัน
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-

รายไดคาสาธารณูปโภค
เจาหนี้การคาคาสาธารณูปโภค
คาใชจายคาเชา
คาใชจายคาสาธารณูปโภค
ลูกหนี้คาเชาคงคาง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ
เงินมัดจําคาเชา
เจาหนี้เงินกูยืม
คาใชจายตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
เจาหนี้เงินกูยืม

ป 2554
(บาท)
121,380.00
222,486.26
215,922.00
16,000,000.00
16,000,000.00
1,800,000.00
708,070.00

-

เจาหนี้การคา
คาใชจาย
เจาหนี้การคา
คาใชจาย
ลูกหนี้การคา
รายไดคาตั๋วโดยสาร
รายไดคาเชาเหมาลํา
รายไดอื่น คาธรรมเนียม
รายไดคาตั๋วโดยสาร
เงินมัดจํารับ-คาตั๋วโดยสาร
ลูกหนี้การคาคาตั๋วโดยสาร
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ
คาใชจาย ตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญ
เจาหนี้การคาคาตั๋วโดยสาร
คาใชจายคาตั๋วโดยสาร

22,620.00
83,590.00
66,000.00
171,970.50
51,000.00
127,495.00
3,963,600.00
22,500.00
54,415,440.00
450,000.00
11,455,020.60
11,455,020.60
11,455,020.60
833,540.00
2,240,507.00

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

10. บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด
11. บริษัท ตราดสีทอง จํากัด
12. บริษัท ธรรมชาตินาไทย
จํากัด
13. บริษัท บางกอก แทรเวล
คลับ จํากัด

14. บริษัท บางกอกแอรทัวร
(1988) จํากัด

ลักษณะรายการ

ป 2555
(บาท)
162,720.00
26,728.60
1,200,000.00
263,240.00
14,119,900.00
14,119,900.00
1,800,000.00
750,000.00
1,880,100.00
708,070.00

เหตุผลและความจําเปน
อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะยกเลิกสัญญาเชาดังกลาวในไตรมาสที่ 2 ป 2556

บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่ในบริเวณสนามบินสมุย โดยมีการทําสัญญาเชาพื้นที่สิ้นสุดในเดือน ก.ค. ป 2556
อยางไรก็ดี บริษัทฯ จะยกเลิกสัญญาเชาดังกลาวในไตรมาสที่ 2 ป 2556 และจะชําระยอดหนี้เงินกูยืม
ในไตรมาสที่ 2 ป 2556

บริษัทฯ กูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ดี รายการดังกลาวบริษัทฯ จะดําเนินการชําระคืน
ภายในเดือนเมษายน ป 2556
10,560.00 บริษัทฯ ซื้อสัปปะรดเพื่อใชในการทําอาหารบริการผูโดยสารของบริษัทฯ
75,770.00
207,845.00 บริษัทฯ ซื้อขาวออแกนนิคเพื่อใชในการทําอาหารบริการผูโดยสารของบริษัทฯ
791,545.00
62,000.00 บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารผาน บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด โดยรายการดังกลาวมีการกําหนด
12,135.00 ราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ และใหบริการเชาเหมาลําสําหรับจัดการเดินทางเปนหมูคณะ ซึ่งมีการ
2,160,000.00 กําหนดราคาตามที่ตกลงกัน
52,587,366.75 - บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารผาน บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด จึงมีการรับเงินวางมัดจํา
827,379.80
สําหรับการจองตั๋วสําหรับกรุปทัวร ซึ่งมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
22,650,710.60 - บริษัทฯ มีการตั้งสํารองหนี้คาตั๋วโดยสารที่คางชําระนานไวเต็มจํานวน เนือ่ งจากบริษัทฯ คาดวา
22,650,710.60
บริษัทบางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด ไมสามารถชําระยอดหนี้ดังกลาวได
11,195,690.00
520,789.00 - บริษัทฯ ซื้อตั๋วเครื่องบินของสายการบินอื่นสําหรับพนักงานที่ไปปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศผาน
5,751,087.00
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด
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ลักษณะรายการ

ป 2554
(บาท)
30,000.00
1,202,334.80

15. บริษัท บางกอก โทเทิล
คอมมูนิเคชั่น จํากัด

- เจาหนี้การคา
- คาใชจาย

16. บริษัท สมุย คอนวีเนียนท
สโตร จํากัด

-

ลูกหนี้เงินกูยืม
บริษัทจายเงินทดรองจายให
เจาหนี้การคาคาหองพัก
คาใชจายคาหองพัก

17. บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ
จํากัด (มหาชน)

-

ลูกหนี้การคา
รายไดคาโดยสาร
รายไดคาเชาเหมาลํา
รายไดอื่น คาสนับสนุนกิจกรรม

5,113,485.00
1,928,980.00
14,464,200.00
1,000,000.00

-

เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
คาใชจาย
ลูกหนี้เงินกูยืมเพื่อการดําเนินงาน
ลูกหนี้เงินกูยืมรีไฟแนนซ
ลูกหนี้ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้การคา ตั๋วเครดิตทางการคา

677,044.40
40,500.00
1,922,618.80
92,026,012.89
33,148,352.68
170,782.15
10,827,985.00

18. บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท
จํากัด

1,625,346.86
500,000.00
56,000.00
686,455.69

ป 2555
เหตุผลและความจําเปน
(บาท)
811,118.85 บริษัทฯ วาจางบริษัท บางกอก โทเทิล คอมมูนิเคชั่น จํากัด เปนผูจัดงานกิจกรรมตางๆ ใหแกบริษัทที่
3,562,623.85 เกาะสมุย โดยที่บริษัท บางกอก โทเทิล คอมมูนิเคชั่น จํากัด มีประสบการณและความเชี่ยวชาญใน
การดําเนินงานดังกลาว
1,625,346.86 บริษัทฯ ใหกูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ดี รายการดังกลาวบริษัทฯ จะไดรับชําระคืน
500,000.00 ภายในเดือนเมษายน ป 2556
3,000.0 บริษัทฯ ใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัดสําหรับเจาหนาที่ที่
481,030.00 ไปปฏิบัติงาน โดยบริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด ไมไดใหบริการแกผูอื่นนอกจากพนักงาน
ในกลุมบริษัทฯ และมีแผนที่จะปดดําเนินการ
421,690.00 บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารและใหบริการเชาเหมาลําแกบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซึ่งมี
3,689,735.00 การกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับเงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกาะส
735,600.00 มุยอีกดวย
1,000,000.00
68,499.20 พนักงานของบริษัทฯ ใชบริการตรวจสุขภาพของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
173,752.10
1,846,239.75
- - บริษัทฯ ใหกูยืมเงินสําหรับการดําเนินงาน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราถัวเฉลี่ยเงินกูยืมระยะสั้น
และระยะยาวอยางไรก็ดี รายการดังกลาวไดมีการโอนหนี้ดังกลาวเมื่อบริษัทฯ ขายหุนออกไปในป
170,782.15
2555 นอกจากนี้ยอดคงเหลือ บริษัทฯ จะไดรับชําระคืนภายในเดือนเมษายน ป 2556
10,827,985.00 - บริษัทฯ ใหกูยืมเงินสําหรับการรีไฟแนนซเงินกูยืมกับสถาบันการเงิน โดยคิดอัตราดอกเบี้ยใน
อัตรา MLR อยางไรก็ดี รายการดังกลาวไดมีการโอนหนี้ดังกลาวเมื่อบริษัทฯ ขายหุนออกไปในป
2555 นอกจากนี้ยอดคงเหลือ บริษัทฯ จะดําเนินการรับชําระคืนภายในเดือนเมษายน ป 2556
- บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด เคยออกตั๋วเครดิตทางการคาใหบริษัทฯ เพื่อลดหนี้ อยางไรก็
ตามบริษัทฯ ไมไดมีการใชตั๋วเครดิตทางการคาดังกลาว บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด จึงเปน
ลูกหนี้ของบริษัทฯ อยางไรก็ตามบริษัทฯ จะไดรับชําระยอดหนี้ดังกลาวภายในเดือนเมษายน ป
2556
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

19. บริษัท ศูนยฝกการบิน
กรุงเทพ จํากัด
20. นายปราเสริฐ ปราสาททอง
โอสถ

21. นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ
22. นายประดิษฐ ทีฆกุล
23. นายธวัชวงศ ธะนะสุมิต

ลักษณะรายการ
-

เจาหนี้การคา
คาใชจาย
เจาหนี้คาหุน
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย
เจาหนี้เงินกูยืม
ดอกเบี้ยคางจาย
เงินกูยืมกรรมการ
ลูกหนี้ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดดอกเบี้ยรับ
ลูกหนี้เงินลงทุนใน Bangkok Airways
Cambodia

- ลูกหนี้เงินลงทุนใน Bangkok Airways
Cambodia
- ลูกหนี้เงินลงทุนใน Bangkok Airways
Cambodia
- ลูกหนี้เงินลงทุนใน Bangkok Airways
Cambodia

ป 2554
(บาท)
1,023,492.00
11,880,640.69
15,259,585.00
999,731.00
152,595.85
5,000,000.00
4,424,975.23
412,598,175.65
149,377,102.88
46,132,441.32
98.733.00

98.733.00
98,733.00
98,733.00

ป 2555
(บาท)
235,014.13
11,591,854.30
15,259,585.00
1,130,758.10
140,053.73
5,000,000.00
4,424,975.23
96,657,558.05
196,792,270.87
47,415,167.99
98,733.00

เหตุผลและความจําเปน
บริษัทฯ ใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัดสําหรับเจาหนาที่ที่ไป
ปฏิบัติงาน ซึ่งมีการกําหนดราคาในอัตราสวนลดจากเงื่อนไขการคาปกติ
บริษัทฯ กูยืมเงินจากบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัดเพื่อใชชําระคาหุน โดยคิดอัตราดอกเบีย้ รอย
ละ 1 ตอป รายการดังกลาวบริษัทฯ จะไดรับชําระคืนภายในเดือนเมษายน ป 2556
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถวางเงินมัดจําคาซื้อหุนบริษัทแหงหนึ่ง โดยคิดดอกเบีย้ ในอัตรารอย
ละ 7 ตอป รายการดังกลาวบริษัทฯ จะชําระคืนในเดือนเมษายน ป 2556
บริษัทฯ ใหเงินกูยมื นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถโดยคิดดอยเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป รายการ
ดังกลาวบริษัทฯ ไดรับชําระคืนแลวในไตรมาสที่ 1 ป 2556
บริษัทฯ เปนผูออกเงินจัดตั้งบริษัทดังกลาวใหแกนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ อยางไรก็ดี
รายการดังกลาวบริษัทฯ ไดรับการชําระคืนแลวในไตรมาสที่ 1 ป 2556

98,733.00 บริษัทฯ เปนผูออกเงินจัดตั้งบริษัทดังกลาวใหแกนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ อยางไรก็ดี รายการ
ดังกลาวบริษัทจะไดรับการชําระคืนแลวในไตรมาสที่ 1 ป 2556
98,733.00 บริษัทฯ เปนผูออกเงินจัดตั้งบริษัทดังกลาวใหแก นายประดิษฐ ทีฆกุล อยางไรก็ดี รายการดังกลาว
บริษัทไดรับการชําระคืนแลวในไตรมาสที่ 1 ป 2556
98,733.00 บริษัทฯ เปนผูออกเงินจัดตั้งบริษัทดังกลาวใหแก นายธวัชวงศ ธะนะสุมิต อยางไรก็ดี รายการ
ดังกลาวบริษัทไดรับการชําระคืนแลวในไตรมาสที่ 1 ป 2556
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(2) รายการระหวางกันกับบริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

ป 2554
(บาท)

ป 2555
(บาท)

1. บริษัท พาราไดซ ชอปปง
จํากัด

- ลูกหนี้การคา
- รายไดคาเชา

43,710.44
437,688.00

2. บริษัท บางกอก แทรเวล
คลับ จํากัด
3. บริษัท บางกอกแอรทัวร
(1988) จํากัด
4. บริษัท สมิติเวช จํากัด
(มหาชน)
5. บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1
จํากัด

- คาใชจาย

76,300.00

- คาใชจาย

549,820.00

- เจาหนี้การคา
- คาใชจาย
- คาใชจา ย

100,000.00
1,200,000.00
365,380.00

เหตุผลและความจําเปน

87,420.88 บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ดําเนินธุรกิจขายสินคาทีส่ นามบินสมุยและบนเครื่องบินเสนทางสมุย
437,688.00 มีการเชาคลังสินคาเพื่อเก็บสินคาที่บริษัท ครัวการบินกรุงเทพ จํากัด โดยจะเรียกเก็บคาเชาพื้นที่เปน
รายเดือน ซึ่งมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
5,000.00 บริษัทซื้อตั๋วโดยสาร/ที่พัก ผาน บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด ซึ่งมีการกําหนดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติ
771,120.00 บริษัทซื้อตั๋วโดยสาร/ที่พัก ผาน บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด ซึ่งมีการกําหนดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติ
100,000.00 บริษัทวาจางบริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ใหจัดพยาบาลบริการประจําหองพยาบาลของบริษัทฯ
1,200,000.00 ตลอด 24 ชั่วโมง
442,440.00 บริษัทวาจางบริษัท โรงพยาบาลพญาไท1 จํากัด ใหบริการตรวจสุขภาพพนักงานประจําป

(3) รายการระหวางกันกับบริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัดซึ่งเปนบริษัทยอย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. บริษัท สมุย พารค อเวนิว
จํากัด
2. บริษัท สมุย คอนวีเนียนท
สโตร จํากัด

ลักษณะรายการ
-

คาใชจาย
เจาหนี้การคา
เปนลูกหนี้ (เงินมัดจํา)
คาใชจาย
เจาหนี้การคา

ป 2554
(บาท)
393,274.49
130,655.64
188,750.00
898,746.43
84,402.00

ป 2555
(บาท)
536,569.20
217,266.04
391,966.00
2,244,244.17
12,816.00
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บริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัดเชาพื้นที่ในบริเวณสนามบินสมุย เพื่อใชเปนสํานักงาน และได
วางเงินมัดจําสําหรับเชาพื้นที่ดังกลาว โดยมีการทําสัญญาเชาและบริการระหวางกัน ซึ่งมีการกําหนด
ราคาในอัตราสวนลดจากเงื่อนไขการคาปกติ
บริษัทใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัดสําหรับเจาหนาที่ที่ไป
ปฏิบัติงาน โดยบริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด ไมไดใหบริการแกผูอื่นนอกจากพนักงานใน
กลุมบริษัทฯ และมีแผนที่จะปดดําเนินการ

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บมจ.การบินกรุงเทพ

(4) รายการระหวางกันกับบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. นายประดิษฐ ทีฆกุล

ลักษณะรายการ
- ลูกหนี้คาหุน
- รายไดคางรับจากดอกเบี้ยคางชําระคาหุน

ป 2554
(บาท)

ป 2555
(บาท)

11,250,000.00
112,500.00

11,250,000.00 บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด เปนผูออกเงินจัดตั้งบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด ใหแก
112,808.22 นายประดิษฐ ทีฆกุล โดยคิดดอกเบี้ยรอยละ 1 ตอป
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(5) รายการระหวางกันกับบริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

ป 2554
(บาท)

ป 2555
(บาท)

1. บริษัท สินทรัพยสุโขทัย
จํากัด

- บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด เปนลูกหนี้
- บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด เปนเจาหนี้
- คาใชจาย

163,105.50
284,625.00
284,625.00

2. บริษัท ทิมโปรดักซ จํากัด

- บริษัท ทิมโปรดักซ จํากัด เปนเจาหนี้การคา
- คาใชจาย
- บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด เปน
ลูกหนี้
- คาใชจาย
- รายได

411,094.00
411,094.00
-

3. บริษัท สมุย คอนวีเนียนท
สโตร จํากัด

เหตุผลและความจําเปน

163,105.50 - บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัดซื้ออุปกรณครัวจากบริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัดโดยยังไมได
244,325.00
มีการชําระ
244,325.00 - บริษัทใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด สําหรับเจาหนาที่ที่ไป
ปฏิบัติงานเนื่องจากโรงแรมดังกลาวอยูใกลกับสนามบินสุโขทัย ซึ่งมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไข
การคาปกติ
540,116.74 ซื้อน้ําดื่มสําหรับบริโภค
473,830.24
3,060.00 - บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัดใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สมุย คอนวีเนียนท
6,000.00
สโตร จํากัดสําหรับเจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงาน ซึ่งมีการกําหนดราคาในอัตราสวนลดจากเงื่อนไข
9,650.00
การคาปกติ
- บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัดใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สมุยปาลมบีชรี
สอรท จํากัดสําหรับเจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงาน ซึ่งมีการกําหนดราคาในอัตราสวนลดจากเงื่อนไข
การคาปกติ
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(6) รายการระหวางกันกับบริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. นายประดิษฐ ฑีฆกุล

ลักษณะรายการ
- เจาหนี้เงินกูยืม

ป 2554
(บาท)

ป 2555
(บาท)

970,994.77

เหตุผลและความจําเปน

970,994.77 บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด ไดกูยมื เงินนายประดิษฐ ฑีฆกุล โดยไมมีการใหคิดดอกเบี้ย
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นโยบายเกี่ยวกับการเขาทํารายการระหวางกันในอนาคต

11.3.1 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหว า งกั นที่ อ าจเกิ ดขึ้ น ในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ ตอ งปฏิบั ติใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายวา ดว ย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ หรือบริษัท
ยอยตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
11.3.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับประกาศคําสั่งหรือขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบริหารหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามา
มีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการ
นั้นๆ ทั้งนี้ การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไม
เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย กับ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหฝายจัดการ สามารถ
อนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับ
คูสัญญาทั่ วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิท ธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ
ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป จะตองถูกพิจารณาและใหความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะ
แต ง ตั้ง ผู เชี่ ย วชาญอิส ระหรื อ ผู ส อบบั ญ ชีข องบริ ษั ท ฯ เป น ผูใ ห ค วามเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว า งกั น ดัง กล า วเพื่อ นํ าไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อให
มั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะ
เปดเผยรายการระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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