สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บมจ. การบินกรุงเทพ

14.

รายการระหวางกัน

14.1

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงและลักษณะความสัมพันธ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด

•

•
•
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร
เซอรวิสเซส จํากัด

•

•

•
บริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด

•

•
บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด

•

•
บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด

•

•

•
•

ลักษณะความสัมพันธ
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถอื หุนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถอื หุนใหญใน บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด ในสัดสวน
รอยละ 80.00
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน คือ นายปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั เซาท อีสท แอร จํากัด
จํานวน 2 ทานคือ นายธวัชวงค ธะนะสุมิต และนายเกษม อาคเนยสุวรรณ
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษทั
เซาท อีสท แอร จํากัด ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปน
กรรมการและผูถือหุนใหญของบริษทั ฯ เปนผูถอื หุนใหญ
บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ยังเปนบริษัทรวมของ
บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททอง
โอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถ ือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ และพล.ต.ต.วิสนุ ปราสาททองโอสถ ซึ่ง
เปนกรรมการของบริษทั ฯ เปนผูถือหุนใหญใน บริษัท ปราสาททองโอสถ
จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 53.70
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษทั ฯ เปนผูถอื
หุนใหญในบริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ในสัดสวนรอยละ 30.00มี
กรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายปราเสริฐ ปราสาททอง
โอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั พาราไดซ ชอปปง จํากัด
จํานวน 1 ทานคือ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด
ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถอื หุนใหญ
บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด ยังเปนบริษัทรวมของ บริษทั สินสหกล จํากัด ที่
มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
และนางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถ ือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผู
ถือหุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั สมุยแอคคอม จํากัด จํานวน
2 ทานคือ นาง อาริญา ปราสาททองโอสถ และ นางนฤมล ใจหนักแนน
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ใหบริการเฮลิคอปเตอร

จําหนายเวชภัณฑ

จําหนายของที่ระลึก

บริการจัดหารถเชา และรับ
จองหองพักบนเกาะสมุย

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท สินสหกล จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

•

•
บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด

•

•
•
บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด

•

•
•

บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด

•

•
•
บริษัท ตราดสีทอง จํากัด

•

•
•
บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด

•
•

ลักษณะความสัมพันธ
นางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
และนางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถ ือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผู
ถือหุนใหญในบริษัท สินสหกล จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 56.25
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถ และนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด เปนบริษทั ยอยของ บริษัท สินสหกล จํากัด
ที่มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถอื
หุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั สินทรัพยสุโขทัย จํากัด
จํานวน 2 ทานคือ ม.ล. นันทิกา วรวรรณ และ นางนฤมล ใจหนักแนน
บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษทั สินสหกล จํากัด ที่
มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ
นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถอื
หุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั สมุยพารคอเวนิว จํากัด
จํานวน 3 ทานคือ นายธวัชวงค ธะนะสุมิต ม.ล. นันทิกา วรวรรณ และ นาง
นฤมล ใจหนักแนน
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถอื หุนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถอื หุนใหญในบริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด ในสัดสวนรอยละ
50.00
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั กรุงเทพสหกล จํากัด
จํานวน 1 ทานคือ นางนฤมล ใจหนักแนน
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการ และผูถ ือหุนใหญของ
บริษัทฯ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูบริหารและผูถอื หุนใหญ
ของบริษทั และ นางนฤมล ใจหนักแนนซึ่งเปนผูบริหารของบริษัทฯ เปนผู
ถือหุนใหญในบริษัท ตราดสีทอง จํากัด ในสัดสวนรวมกันรอยละ 80.00
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั ตราดสีทอง จํากัด จํานวน 2
ทานคือ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และ นางนฤมล ใจหนักแนน
นายประดิษฐ ทีฆกุลซึ่งเปนกรรมการของบริษทั ฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด ในสัดสวนรอยละ 20.00
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
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บริการที่พักทีจ่ ังหวัดสุโขทัย

บริหารจัดการพื้นที่ภายใน
สนามบินสมุย

ไมมีการประกอบธุรกิจ

จําหนายผลไม

จําหนายขาวออแกนิค

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ
จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

•

•
•

บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988)
จํากัด

•

•
•

บริษัท บางกอก โทเทิล คอมมู
นิเคชั่น จํากัด

•

•
•
บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร
จํากัด

•

•
•

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน)

•

•
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
จํากัด

•

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
จํากัด

•

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัดเปนบริษัทรวมของ บริษัท สินสหกล
จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถอื หุนใหญของบริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั บางกอก แทรเวล คลับ
จํากัด จํานวน 2 ทานคือ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และ นางนฤมล ใจ
หนักแนน
บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัดเปนบริษทั รวมของ บริษัท สินสหกล
จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถอื หุนใหญของบริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั บางกอกแอรทัวร (1988)
จํากัด จํานวน 2 ทานคือ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และ นางนฤมล ใจ
หนักแนน
นายประดิษฐ ทีฆกุล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ และ ม.ล. นันทิกา
วรวรรณซึ่งเปนผูบ ริหารของบริษทั ฯ เปนผูถอื หุนใหญใน บริษัท บางกอก
โทเทิล คอมมูนิเคชั่น จํากัด ในสัดสวนรวมรอยละ 80.00
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั บางกอก โทเทิล คอมมู
นิเคชั่น จํากัด จํานวน 1 ทานคือ ม.ล. นันทิกา วรวรรณ
บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัดเปนบริษัทยอยของ บริษทั สินสหกล
จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถอื หุนใหญของบริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั สมุย คอนวีเนียนท สโตร
จํากัด จํานวน 2 ทานคือ นายธวัชวงค ธะนะสุมิต และ นางนฤมล ใจหนัก
แนน
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถอื หุนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถอื หุนใหญใน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ในสัดสวนรอยละ 20.77
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษทั กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถ ือหุนใหญ
บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท กรุงเทพ
ดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถ ือหุนใหญ
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การประกอบธุรกิจ
บริการจัดการทองเที่ยวและ
รับจองหองพัก

บริการจองตั๋วเครื่องบิน
โดยสารทั้งในและ
ตางประเทศ

บริการจัดงานกิจกรรม

บริการที่พัก

บริการสถานพยาบาล

ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
กรุงเทพสมุย
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
กรุงเทพตราด
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด

ลักษณะความสัมพันธ
• บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัดเปนบริษทั ยอยของ บริษัท สินสหกล
จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถอื หุนใหญของบริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ
• มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
• ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด
จํานวน 2 ทานคือ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ และ นายวิโรจน
สติธโรปกรณ

การประกอบธุรกิจ
บริการที่พักที่เกาะสมุย

บริษัท ศูนยฝก การบินกรุงเทพ
จํากัด

• บริษัท ศูนยฝก การบินกรุงเทพ จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท สินสหกล

ใหการอบรมเกี่ยวกับการบิน

•
•
•

จํากัด ที่มีนางสาวปรมาภรณ ปราสาททองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถอื หุนใหญของบริษัทฯ เปน
ผูถือหุนใหญ
นายประดิษฐ ทีฆกุล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ เปนผูถือหุนใหญของ
บริษัท ศูนยฝก การบินกรุงเทพ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 30.00
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 2 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั ศูนยฝกการบินกรุงเทพ
จํากัด จํานวน 1 ทานคือ นายธวัชวงค ธะนะสุมิต
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายพุฒิพงศ ปราสาททอง
โอสถ

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด

•

บริษัท ประนันทภรณ จํากัด

• นายประดิษฐ ทีฆกุลซึ่งเปนกรรมการของบริษทั ฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท ประนันทภรณ จํากัดในป 2556 ในสัดสวนรอยละ 99.94 ทั้งนี้
ปจจุบันผูถอื หุนของ บริษัท ประนันทภรณ จํากัด เปนพนักงานของบริษัทฯ
• นางอาริญา ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ เปนผูถอื
หุนใหญใน บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด ในสัดสวนรอยละ 99.97
• ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั กรุงเทพลิมูซีน จํากัด
จํานวน 1 ทาน คือ นางอาริญา ปราสาททองโอสถ
• นายประดิษฐ ทีฆกุลซึ่งเปนกรรมการของบริษทั ฯ เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด ในสัดสวนรอยละ 10.00
• นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถอื หุนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถอื หุนใหญใน บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด ในสัดสวน
รอยละ 75.00
• มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 3 ทาน คือ นายปราเสริฐ ปราสาท
ทองโอสถ นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ และนายประดิษฐ ทีฆกุล
• ผูบริหารของบริษทั ฯ เปนกรรมการของ บริษทั ไทยคารโกแอรไลน จํากัด
จํานวน 2 ทานคือ นายธวัชวงค ธะนะสุมิต และนางนฤมล ใจหนักแนน

บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด

บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด
บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด
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ใหบริการควบคุมจราจรทาง
อากาศ การสื่อสารการบิน
และบริการที่เกี่ยวเนื่องกับ
การปฏิบัติการบิน
บริการทางกฎหมาย บัญชี
และบริการดาน
อสังหาริมทรัพย
บริการรถรับสง

จําหนายขนมและชุด
ของขวัญ
ไมมีการประกอบธุรกิจ

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส
เท็มส จํากัด

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด

หสม. รานอาหาร คาเฟ ดิ บางกอก
แอร

บมจ. การบินกรุงเทพ

•

•

•
•

•
•

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

•

นายประดิษฐ ทีฆกุล

•

ลักษณะความสัมพันธ
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) เปนบริษัทยอยของ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวช
การ จํากัด (มหาชน) ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถือหุน
ใหญของบริษัทฯ เปนผูถอื หุนใหญ
บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษทั
กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ
ซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษทั ฯ เปนผูถอื หุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด เปนบริษัทยอยของ บริษัท ประสิทธิ์
พัฒนา จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนบริษัทยอยของ บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ
จํากัด (มหาชน) ที่มีนายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนผูถอื หุนใหญ
ของบริษทั ฯ เปนผูถือหุนใหญ
มีกรรมการรวมกันกับบริษัทฯ จํานวน 1 ทาน คือ นายประดิษฐ ทีฆกุล
นายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ซึ่งเปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ เปนผูถอื หุนใหญใน หสม. รานอาหาร คาเฟ ดิ บางกอกแอรในป
2556 ทั้งนี้ ปจจุบันนายพุฒิพงศ ปราสาททองโอสถ ไมไดเปนผูถอื หุนของ
หสม. รานอาหาร คาเฟ ดิ บางกอกแอรแลว
นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ เปนกรรมการและผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ
นายประดิษฐ ทีฆกุลเปนกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ

การประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจโรงพยาบาล
สมิติเวช
บริการแล็บ บริการบริหาร
จัดทําบัญชีและอื่น ๆ

ประกอบธุรกิจ โรงพยาบาล
พญาไท 1

ประกอบธุรกิจรานอาหาร

หมายเหตุ ปจจุบัน นายธวัชวงค ธะนะสุมิต ไมไดเปนผูบริหารของบริษทั ฯ แลว โดยไดลาออกจากการเปนผูบ ริหารและตําแหนงใดๆ ในบริษัทฯ ซึ่งมีผล
ตั้งแตวันที่ 31 กรกฎาคม 2557 ที่ผานมา ทั้งนีบ้ ริษัทฯ จะยังคงเปดรายการระหวางกันกับนายธวัชวงค ธะนะสุมิต

สวนที่ 2 หนา 287

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บมจ. การบินกรุงเทพ

14.2

บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

(1)

รายการระหวางกันกับบริษัทฯ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1

2

บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด

บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอร
เซอรวิสเซส จํากัด

ลักษณะรายการ
เจาหนี้เงินกูยืม
เจาหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป

ลูกหนี้การคา
รายไดรับคาบริการ

ป 2556
(บาท)
4,688,789
-

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
(4,688,789)

273,920
3,072,000

273,920
1,557,628

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ กูยืมเงิน จากบริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย บริษัทฯ ไดทํา
การชําระเงินกูยืมดังกลาวซึ่งแลวเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
- บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด ไดวาจางบริษัทฯ ในการใหบริการดาน
บริหารจัดการและซอมบํารุงเฮลิคอปเตอรซึ่งใชในการขนสงผูป วย จํานวน 1 ลํา เนื่องจาก
บริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ และ บริษัท กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวสิ เซส จํากัด
ไมมีบุคลากรดังกลาว โดยอัตราคาบริการในการบริหารจัดการจะชําระเปนรายเดือนโดยมี
เงื่อนไขเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา
- สวนคาบริการการซอมบํารุงจะมีการเรียกเก็บเมื่อมีการใหบริการโดยมีการอัตราคาบริการ
จะมีการคํานวณจากตนทุนและคาใชจายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง อยางไรก็ตาม การทํารายการ
ในอนาคตจะมีการกําหนดราคาดวยวิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไมนอยกวารอยละ 15.0
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการบริหารจัดการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากทางบริษัทฯ มีบุคลากรที่มคี วาม
เชี่ยวชาญดานนี้อยูแลว จึงถือเปนการสรางรายไดใหบริษัทฯ โดยที่ไมไดมีตนทุนเพิ่มเติม
รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต และจะมีการทบทวนเงื่อนไขตามอายุสัญญาทุก 3 ป
- รายการซอมบํารุงมีความสมเหตุสมผล โดยการกําหนดราคาสําหรับคาบริการในอนาคตดวย
วิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไมนอยกวารอยละ 15.0 และรายการดังกลาวจะยังคงมีตอเนื่องใน
อนาคต
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3

4

บริษัท ปราสาททองโอสถ จํากัด

บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจายซื้อเวชภัณฑ

ลูกหนี้การคาคาระวางสินคา
รายไดคาระวางสินคา

ป 2556
(บาท)
64,440
211,636

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
35,000
35,000

5,760
27,651

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ซื้อเวชภัณฑ เชน ยาหอม ยาดม สําหรับทําบุญ และแจกผูโดยสารสําหรับเที่ยวบิน
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งเปนราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ เทียบเคียงไดกับราคาตลาด
ที่ขายทั่วไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล มีการซื้อขายที่ราคาตลาด และรายการจะยังคงมีตอเนื่องใน
อนาคตตามเงี่อนไขการคาปกติ
3,862 - บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ดําเนินธุรกิจขายสินคาที่สนามบินสมุยและบนเครื่องบิน
21,626
เสนทางสมุย ดังนั้นจึงมีการใชบริการขนสงสินคาเพื่อนํามาขายที่สนามบินสมุยเปนประจํา
และจํานวนมาก โดยบริษัทฯ ไดมีการตกลงอัตราสวนลดรอยละ 20.0 จากอัตราปกติ ให
บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด สําหรับการใชบริการขนสงเกิน 45 กิโลกรัมตอเที่ยว
เนื่องจากบริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด มีการใชบริการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากคาระวางที่กําหนดเปนอัตราทัว่ ไปใหกับ
ลูกคารายอื่น แตมีอัตราสวนลดรอยละ 20.0 จากอัตราปกติ เนื่องจากมีการขนสงเปนปริมาณ
มาก เนื่องจากเปนการนําสินคามาขายที่สนามบินสมุย และรายการจะยังคงมีตอเนื่องใน
อนาคตตามเงี่อนไขการคาปกติ
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ลักษณะรายการ
ลูกหนี้คาเชาและคาบริการ
รายไดคาเชาและคาบริการ ที่
สนามบินสมุย

รายไดคาเชาพื้นที่ตั้งเคาทเตอร

ป 2556
(บาท)
-

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
4,168,080
5,210,000

-

-

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ไดเชาพื้นที่ที่สนามบินสมุยเพื่อดําเนินธุรกิจขายสินคาที่
สนามบินสมุย โดยบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาและสัญญาบริการกับ บริษัท พาราไดซ
ชอปปง จํากัด โดยมีการคิดคาเชาและคาบริการเปนราคาตอตารางเมตร ราคาอยูในชวง
(Range) ปกติ ที่สามารถเปรียบเทียบไดกับอัตราที่ใหบุคคลภายนอกเชา
- อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมไดทําการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการตามที่กําหนดไวในสัญญา
ในป 2556 และไตรมาสที่ 1 ป 2557 อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดทําการเรียกเก็บยอดคาเชาและ
คาบริการดังกลาวจํานวน 4,168,080 บาท ยอนหลังทั้งจํานวน ในเดือนพฤษภาคม 2557 และ
บริษัทฯ ไดรับชําระยอดดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 7 กรกฎาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล อัตราคาเชาและคาบริการเปนไปตามเงื่อนไขการคา
ปกติที่ใหกับผูเชารายอื่น และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยจะมีการทบทวน
สัญญาเชาทุก 1 ป อยางไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหบริษัทเพิม่ ความ
ระมัดระวังในการเรียกเก็บคาเชาและคาบริการใหครบตามที่ตกลงกันในสัญญา
- บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด มีการตั้งเคาทเตอรเพื่อจําหนายของสินคาที่ระลึก ที่มีตรา
สินคาบางกอก แอรเวยส พื้นที่ประมาณ 2 ตารางเมตร ในสํานักงานขายตั๋วของบริษัทฯ โดย
บริษัทฯ ไมไดมีการคิดคาเชาพื้นที่ดังกลาว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล แมวาจะไมไดมีการคิดคาเชา เนื่องจากคณะกรรมการ
เห็นวาการวางขายสินคาดังกลาวเปนการชวยสนับสนุนตราสินคาบางกอก แอรเวยส ใหเปน
ที่รูจัก รายการดังกลาวจะยังมีตอเนื่องในอนาคต
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ลักษณะรายการ
รายไดจากการใชเครื่องหมายการคา

เจาหนี้การคาซื้อสินคา
คาใชจายซื้อสินคา
คาใชจายจากการยกเลิกเที่ยวบิน

ป 2556
(บาท)

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
-

2,778
322,608
-

เหตุผลและความจําเปน
-

5,400
149,822
5,265

- บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด มีการขายสินคาที่มีเครื่องหมายการคาของบริษทั ฯ ใน
สนามบินสมุย บนเครื่องบินของสายการบินบางกอก แอรเวยส และบนเวปไซท
www.bangkokairwayshopping.com โดยไมมีการคิดคาบริการการใชเครื่องหมายการคา
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดมีการทําสัญญากับ บริษัท พาราไดซ ช็อปปง จํากัด เรื่องหนาที่
และความรับผิดชอบในการใชตราสินคาของบริษัทฯ เพื่อใหมั่นใจวาจะไมมีการนําตรา
สินคาของบริษัทฯ ไปใชในทางที่กอใหเกิดความเสียหายตอชื่อเสียงของบริษัทฯ แลวใน
เดือนกรกฎาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- แมวารายการดังกลาวจะไมมีการคิดคาบริการการใชเครื่องหมายการคาของบริษัทฯ
บริษัทฯ เห็นวาการให บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ขายสินคาที่มีตราสินคาบางกอก
แอรเวยส เปนการสรางการรับรูในตราสินคา ซึ่งเปนประโยชนตอบริษัทฯ ประกอบกับ
บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ซึ่งมีความเชี่ยวชาญในการประกอบธุรกิจนี้ และดําเนินการ
ใหแกบริษัทฯ มาเปนเวลายาวนาน จึงถือไดวาเปนผูมีสวนรวมในการสรางชื่อเสียงของ
บริษัทฯ ดังนั้นคณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวา รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
รายการนี้จะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยไมมีการคิดคาบริการ
- บริษัทฯ ซื้อสินคาจาก บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด เพื่อแจกเปนของที่ระลึกในงาน
กิจกรรมของบริษัทฯ หรือเพื่อใหแกผูโดยสารเปนการปลอบขวัญจากการยกเลิกเที่ยวบิน
เชน ตุกตา หมวก พวงกุญแจ แมเหล็ก ที่เสียบบัตรพนักงาน ที่มีตราสินคาบางกอก แอรเวยส
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติที่มีความสมเหตุสมผล และรายการจะยังคงมีตอเนื่อง
ในอนาคต
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บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป

เจาหนี้เงินกูยืม
เจาหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป

5

บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด

เจาหนี้การคา
คาใชจายคาบริการ

ป 2556
(บาท)
300,000
-

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

429,223
-

7,300
226,200

(300,000)

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ให บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด กูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดรับชําระเงินกูยืมดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหกูยืมเงินแกบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงในอนาคต
- - บริษัทฯ กูยืมเงินจาก บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม
(429,223)
บริษัทฯ ไดชําระเงินกูยืมดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

3,300
127,100

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
- บริษัทฯ มีการใชบริการรถขนสงผูโดยสาร และสัมภาระ จากบริษทั สมุยแอคคอม จํากัด
เพื่อเปนการชดเชยใหแกผูโดยสารในกรณีที่เที่ยวบินลาชาหรือยกเลิก หรือการขนสง
สัมภาระในกรณีที่เที่ยวบินเต็ม ไมสามารถบรรทุกสัมภาระทั้งหมดมาได นอกจากนี้ยังมีการ
ใชบริการสํารองที่พักบนเกาะสมุยสําหรับการเลี้ยงรับรองตางๆ โดยมีการกําหนดอัตรา
คาบริการที่สามารถเทียบเคียงไดกับราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล การกําหนดราคาเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ และรายการ
จะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต
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บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้คาเชาและบริการ
รายไดคาเชาและบริการ

ตัดจําหนายหนี้สูญ

ป 2556
(บาท)
717,958
912,632

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
450,458
1,296,316

2,001,000

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด ดําเนินธุรกิจใหบริการรถเชาที่สนามบินสมุยและ ธุรกิจจัดหา
โรงแรมที่สมุยและมีการเชาพื้นที่บูธและลานจอดรถลีมูซีนที่สนามบินสมุยเพื่อดําเนินธุรกิจ
โดยไดมีการจัดทําสัญญาเชาในป 2556 และคิดอัตราคาเชาเพิ่มขึ้น เพื่อใหเปนราคาที่อยู
ในชวง (Range) ปกติ ที่สามารถเปรียบเทียบไดกับอัตราที่ใหบุคคลภายนอกเชา โดยในป
2556 ไดมีการตอสัญญาใหม และเพิ่มอัตราคาเชาใหเปนไปตามราคาตลาด เปรียบเทียบได
กับพื้นที่ในอาคารสนามบิน
- อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ทําการเรียกเก็บคาเชาดังกลาวจาก บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด ไมตรง
กับสัญญาที่มีการจัดทําใหม ซึ่งทางบริษทั ฯ ไดมีการออกใบแจงหนี้เรียกเก็บยอดที่แตกตาง
จํานวน 450,000 บาท ยอนหลังทั้งจํานวน และบริษทั ฯ ไดรับชําระยอดดังกลาวแลวเสร็จใน
วันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- อัตราคาเชาตามที่กําหนดในสัญญา มีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก เปนราคาที่มีการคํานวณ
ตามขนาด และที่ตงั้ ของพื้นที่เชา รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยมีการคิดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติ อยางไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหบริษัทมีความ
ระมัดระวังในการเรียกเก็บคาเชาใหครบตามที่ตกลงกันในสัญญา
- - บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายหนี้สูญ เนื่องจากเปนหนี้สินที่คางชําระมาเปนเวลานาน จึงตัด
จําหนายหนี้สูญ ในเดือนกันยายน ป 2556
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ คาดวาจะไมมีการทํารายการตัดจําหนายหนี้สูญในอนาคต อยางไรก็ตามหากมี
รายการในอนาคต จะมีการปฏิบัติตามนโยบายการตัดจําหนายหนี้สูญ ซึ่งไดรับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท และหากเปนรายการระหวางกันตองผานการอนุมัติรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคาคงคาง

เจาหนี้เงินกูยืม
เจาหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป

6

บริษัท สินสหกล จํากัด

ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป
ลูกหนี้คางรับ

ป 2556
(บาท)

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
27,400

-

- บริษัทฯ มียอดเจาหนี้คงคางกับ บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด ซึ่งยอดดังกลาวเปนยอดคงคาง
กอนป 2553 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดชําระเงินคางชําระดังกลาวซึ่งจะแลวเสร็จในวันที่ 20
พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหมีการดูแลการชําระหนี้ ไมใหมีการคงคางเปนเวลานาน
- - บริษัทฯ กูยืมเงิน จาก บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม
(750,000)
บริษัทฯ ไดชําระเงินกูยืมดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

750,000
-

1,000,000
3,852,000

เหตุผลและความจําเปน

(1,000,000)
-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
- บริษัทฯ ใหกูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย จํานวน 1,000,000 บาท
- บริษัทฯ ใหบริการที่ปรึกษาทั่วไปใหแก บริษทั สินสหกล จํากัด จํานวน 3,852,000 บาท
อยางไรก็ตาม การใหบริการที่ปรึกษาทั่วไปไมมีแลว และบริษทั ฯ ไดรับชําระเงินกูยืมและ
ลูกหนี้คางรับดังกลาวซึง่ แลวเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหกูยืมเงินแกบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงในอนาคต และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหมีควบคุมการชําระหนี้ ไมใหมีการยอดคงคางเปน
เวลานาน
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ลักษณะรายการ
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้ตั๋วเงินรับเปลี่ยนแปลงระหวางป

คาใชจายในการโอนที่ดิน
ลูกหนี้คางรับ

ป 2556
(บาท)

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

(1,448,683,352)

10,738,063
25,590,592

เหตุผลและความจําเปน
-

-

- ชวงปลายป 2555 บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางเพื่อนําบริษัทและสินทรัพยที่ไมเกี่ยวของกับ
การประกอบธุรกิจหลักออก โดยบริษัทฯ ไดขายบริษัทและสินทรัพยดังกลาวและ รับชําระ
ราคาเปนตั๋วเงินรับที่อาวัลโดยธนาคารพาณิชยไทยแหงหนึ่งซึ่งมีการกําหนดระยะเวลา วันที่
27 ธันวาคม 2556 โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย และบริษทั ฯ เอาตั๋วเงินรับดังกลาวไปขายกับ
ธนาคารทั้งจํานวนแลวในป 2556
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ มีการปรับโครงสรางเพื่อนําบริษัทและสินทรัพยที่ไมเกี่ยวของกับการประกอบ
ธุรกิจหลักออกจากกลุม การดําเนินการดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อเปนการปรับโครงสราง
สําหรับการนําบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ
- ในป 2556 บริษัทฯ มีการชําระคาธรรมเนียมในการโอนที่ดิน และคาใชจาย ภาษีที่เกิดจาก
การโอนที่ดิน ระหวาง บริษัทฯ กับ บริษัท สินสหกล จํากัด ที่เกิดขึ้นจากการโอนที่ดินทัง้ 4
แปลง จากการปรับโครงสรางบริษทั ฯ ในป 2555
- บริษัทฯ สํารองจายคาธรรมเนียมในการโอนที่ดินบางสวนลวงหนาแทน บริษทั สินสหกล
จํากัด จํานวน 6,455,710 บาท ในป 2556 ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ ป 2557 บริษัท สินสหกล
จํากัด ไดชําระยอดคางชําระดังกลาวใหแกบริษัทฯ เปนที่เรียบรอยแลว
- นอกจากนี้ เนื่องจาก บริษัท สินสหกล จํากัด ไดดําเนินการขอขยายอายุตั๋วอาวัลที่จะถึง
กําหนดชําระในวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ไปอีก 9 เดือน บริษัทฯ จึงนําตั๋วเงินรับดังกลาวไป
ขายลดกับธนาคารพาณิชย โดยบริษัท สินสหกล จํากัด ตกลงจะเปนผูรบั ภาระอัตราดอกเบี้ย
คิดลดที่เกิดขึ้นดังกลาว จํานวน 19,134,883 บาท ซึ่งบริษัท สินสหกล จํากัด ไดดําเนินการ
ชําระยอดดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ภาระในการรับผิดชอบคาใชจายตางๆ เปนไปตามที่ตกลงกันในสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน
หรือตามเงื่อนไขการคาปกติ จึงมีความสมเหตุสมผล และเนื่องจากเปนรายการการปรับ
โครงสรางของบริษทั ฯ ในป 2555 จึงจะไมมีการทํารายการดังกลาวในอนาคต
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บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจาย

ลูกหนี้คางรับ

เจาหนี้เงินกูยืม
เจาหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป
ดอกเบี้ยคางจาย

ป 2556
(บาท)
6,300
140,131.57

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
48,000
46,321

3,861

150,000
161,940

3,861

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด สําหรับเจาหนาที่
ที่ไปปฏิบัติงาน เชน ผูจัดการสนามบิน เนื่องจากโรงแรมดังกลาวอยูใกลกับสนามบิน
สุโขทัย ซึ่งมีการกําหนดอัตราสวนลดพิเศษสําหรับหองพักใหกับพนักงานของบริษัทฯ ซึ่ง
ราคาต่ํากวาอัตราที่ใหกับบุคคลภายนอก เนื่องจากบริษัทฯ มีการใชบริการอยางตอเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยมีการคิดราคาตามที่
กําหนดในสัญญาและจะมีการทบทวนตอสัญญาทุกป
- บริษัทฯ ใหบริการขนสงสัมภาระแก บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด สําหรับเจาหนาที่ที่ไป
ปฏิบัติงานของโรงแรม ซึ่งมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ ในราคาตลาดที่ใหกับ
ลูกคารายอื่น รายการเกิดขึ้นในป 2552 เปนหนี้ที่มีการคางชําระมาเปนเวลานาน อยางไรก็
ตาม บริษัทฯ ไดรับชําระเงินลูกหนี้คงคางดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 4 กรกฎาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหมีควบคุมการชําระหนี้ ไมใหมีการยอดคงคางเปน
เวลานาน
- - บริษัทฯ ไดกูยืมเงินเพื่อชําระคาหุนเพิ่มทุนของ บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด โดยมีการคิด
(150,000)
ดอกเบี้ยรอยละ 3.5 ตอป อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไมไดคํานวณดอกเบี้ยคางจายของเงินกูยืม
ดังกลาวนับตัง้ แตทบี่ ริษัทฯ ขาย บริษัท สินทรัพยสุโขทัย จํากัด ในป 2555 ทั้งนี้ บริษัทฯ
ไดรับชําระหนี้ดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
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บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้คาเชา
รายไดคาเชา
เงินมัดจําคาเชา

ลูกหนี้คาเชาคงคาง
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ

ลูกหนี้การคา
รายไดคาสาธารณูปโภค

ป 2556
(บาท)
4,800,000
1,800,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
800,000
1,600,000
1,800,000

7,200,000
7,200,000

14,814
192,705

-

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ให บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด เชาพื้นที่ในบริเวณสนามบินสมุย พื้นที่ประมาณ
6,400 ตารางเมตร และ บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด บริหารจัดการพื้นที่โดยการนําไป
ปลอยเชาใหกับผูเชารายยอยตางๆ บริษัทฯ มีการเก็บคาเชาตามสัญญาจนถึงเดือนมิถุนายน
2557 และบริษัทฯ ไดทําการยกเลิกการใหเชาพื้นที่กับ บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด และ
ดําเนินการทําสัญญาเชาโดยตรงกับผูเชารายยอยตางๆ เอง โดยสัญญาเชาเริ่มมีผลบังคับใช
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- เนื่องจากในอดีตบริษัทฯ ไมไดมีนโยบายที่จะทําการบริหารพื้นที่ใหเชาสําหรับผูเชารายยอย
ตางๆ บริษัทฯ จึงปลอยเชาพื้นที่ทั้งหมดให บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด เปนผูดําเนินการ
อยางไรก็ตาม จะไมมีรายการดังกลาวในอนาคต
- ลูกหนี้คาเชาคงคาง เปนหนี้ที่มีการคางชําระมาเปนเวลานาน จึงมีการตั้งสํารองหนี้สูญไวทั้ง
จํานวน อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับชําระเงินลูกหนี้คงคางดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 20
พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหมีควบคุมการชําระหนี้ ไมใหมีการยอดคงคางเปน
เวลานาน
- - คาบริการน้ําประปาในสนามบินสมุย ที่เก็บจาก บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด
66,630
นอกเหนือจากคาเชา โดยมีการคิดคาบริการสาธารณูปโภคแบบเหมา คาน้ําประปารวมกับ
คาไฟฟา โดยอัตราคาน้ําประปาที่เรียกเก็บคิดเปนราคาตอยูนิต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล จะไมมีรายการดังกลาวในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ จะไมมี
การตอสัญญาเชากับ บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด และบริษัทฯ จะทําสัญญาเชากับผูเชา
รายยอยอื่นๆ โดยตรงแทน

สวนที่ 2 หนา 297

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บมจ. การบินกรุงเทพ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาเชา คาใชจายสาธารณูปโภค

9

บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด

เจาหนี้เงินกูยืม
เจาหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป

ป 2556
(บาท)
150,155
1,216,820

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
269,936
526,152

- คาเชาและคาบริการสํานักงาน สนามบินสมุย เนื่องจากพื้นที่ในการบริหารงานของบริษทั ฯ
ไมเพียงพอ บริษัทฯ จึงจําเปนตองเชาพื้นที่กลับจาก บริษัท สมุยพารคอเวนิว จํากัด

(708,070)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวจะไมมีในอนาคต เนื่องจากบริษัทฯ ไดยกเลิกสัญญาเชากับ บริษัท สมุย
พารคอเวนิว จํากัด ทําใหไมเกิดรายการเชาพื้นที่กลับจาก บริษทั สมุยพารคอเวนิว จํากัด ใน
อนาคต
- บริษัทฯ กูยืมเงิน จาก บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัดโดยไมมีการคิดดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม
บริษัทฯ ไดชําระเงินกูยืมดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

708,070
-

10

บริษัท ตราดสีทอง จํากัด

เจาหนี้การคา
คาใชจาย

30,960
109,800

11

บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด

เจาหนี้การคา
คาใชจาย

192,000
1,005,375

เหตุผลและความจําเปน

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
11,340 - บริษัทฯ ซื้อสัปปะรดเพื่อใชบริโภคในบริษัทฯ โดยมีการซื้อขายที่ราคาตลาด
52,380
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล โดยรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต ตามเงื่อนไขการคา
ปกติ
- - บริษัทฯ ซื้อขาวออแกนนิคเพื่อใหพนักงานใชบริโภคเปนสวัสดิการในสนามบินที่บริษัทฯ
เปนเจาของ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การซื้อขายเปนไปตามราคาตลาดซึ่งสามารถเทียบเคียงไดกับผลิตภัณฑออแกนิค และ
รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยมีการคิดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ
จํากัด

ลักษณะรายการ
รายไดบัตรของขวัญ

ลูกหนี้การคา
รายไดอื่น คาธรรมเนียม

เจาหนี้การคา
คาใชจาย

ป 2556
(บาท)
108,500

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

4,673

5,885
786,512

เหตุผลและความจําเปน
-

- บริษัทฯ ขายบัตรของขวัญตามราคาหนาบัตรของขวัญให บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ
จํากัด ซึ่งเปนราคาเดียวกันกับที่ขายใหบุคคลภายนอกทั่วไป นอกจากนี้ยังมีการใหบริการ
เชาเหมาลําสําหรับจัดการเดินทางเปนหมูคณะ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล ราคาขายเปนราคาตามหนาบัตรของขวัญ ซึ่งเปนราคาเดียวกัน
กับที่ขายใหบุคคลภายนอกทั่วไป รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต และมีการคิดราคา
ตามเงื่อนไขการคาปกติ
3,000 - บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด เปนผูสนับสนุน (Sponsor) สําหรับสื่อโฆษณา
3,000
เสนทางมัลดีฟ โดยมีเงื่อนไขเชนเดียวกันกับที่ใหกับผูสนับสนุนรายอื่น
- คาธรรมเนียมจากการยกเลิกการสํารองที่นั่งของสายการบินบางกอกแอรเวยสแตไมไดทํา
การออกตั๋ว

388,895

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล รายการอาจจะยังมีตอในอนาคต โดยมีเงื่อนไขเชนเดียวกันกับ
ที่ใหกับผูสนับสนุนรายอื่น
- บริษัทฯ จางให บริษัท บางกอก แทรแวล คลับ จํากัด ซึ่งเปนบริษัททัวร ทําการจัดหาที่พัก
จัดทําวีซา และอื่นๆใหกับพนักงาน ผูบ ริหาร ในการไปสัมมนา หรือกิจกรรมตางๆ อาทิ การ
จัดหาหองพักในการจัดกิจกรรมเที่ยวบินปฐมฤกษเนปดอร โดยคาบริการที่เรียกเก็บเปน
ราคาที่เปรียบเทียบไดกับผูใหบริการรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยมีการคิด
ราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ

สวนที่ 2 หนา 299

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บมจ. การบินกรุงเทพ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ
รายไดคาเชา
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บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988)
จํากัด

ลูกหนี้การคา
รายไดคาบัตรโดยสาร

ป 2556
(บาท)

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
-

4,776,205
66,163,472

เหตุผลและความจําเปน
-

3,369,415
24,415,635

- บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงานของบริษัทฯ เพื่อประกอบกิจการ โดยในปจจุบันไม
มีการเก็บคาเชา เนื่องจากบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงานของ
บริษัทฯ ดังนั้น บริษทั ฯ จึงให บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด ยายสํานักงานออก และ
บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด ไดยายสํานักงานออกแลวในเดือน มิถุนายน 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหเชาพื้นที่ในอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ดังนั้นจะดําเนินการ
ใหบริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด ยายสํานักงานออก ภายในเดือน มิถุนายน 2557
- บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารผาน บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด โดยบริษัทฯ มีการให
สวนลดจากราคาหนาตั๋วแกบริษัท บริษทั บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด โดยกําหนดเปน
อัตราสวนลดตอยอดขาย โดยอัตราสวนลดที่ใหสามารถเทียบเคียงไดกับที่ใหกบั ตัวแทน
จําหนายตั๋วรายอื่นที่ใชระบบการจองตั๋วระบบเดียวกัน และมีเงื่อนไขตามการคาปกติทั่วไป
เชน เครดิตเทอม 30 วัน การวางวงเงินค้ําประกัน และการวางเงินมัดจําสําหรับการจองตั๋ว
สําหรับกรุปทัวร ทั้งนี้ บริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจากการจองผานในระบบเซเบอร
โดยตรง ซึ่งมีคาใชจายต่ํากวาระบบ BSP จึงมีการใหสวนลดแกตัวแทนจําหนายตั๋วที่มีการ
จองตั๋วผานระบบเซเบอร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจากการจองผาน
ในระบบเซเบอรโดยตรง ซึ่งมีคาใชจายต่ํากวาระบบ BSP จึงมีการใหสวนลดแกตัวแทน
จําหนายตั๋วที่มีการจองตั๋วผานระบบเซเบอร รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต และมีการ
คิดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
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ลักษณะรายการ
ตัดจําหนายหนี้สูญ

เจาหนี้การคา
คาใชจายคาบัตรโดยสาร
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บริษัท บางกอก โทเทิล คอมมู
นิเคชั่น จํากัด

คาใชจาย

ป 2556
(บาท)
10,530,586

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

166,550
3,143,864

42,000

เหตุผลและความจําเปน
-

163,440
537,558

-

- บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายหนี้สูญ เนื่องจากเปนหนี้สินที่คางชําระมาเปนระยะเวลานาน
จึงตัดจําหนายหนี้สูญ ในเดือนกันยายน ป 2556
ทั้งนี้ปจ จุบัน บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัดไมมียอดลูกหนี้คางชําระเกินกับบริษทั ฯ
เกินกวาเครดิตเทอมปกติ 30 วัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ คาดวาจะไมมีการทํารายการตัดจําหนายหนี้สูญในอนาคต อยางไรก็ตามหากมี
รายการในอนาคต จะมีการปฏิบัติตามนโยบายการตัดจําหนายหนี้สูญ ซึ่งไดรับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท และหากเปนรายการระหวางกันตองผานการอนุมัติรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ซื้อตั๋วเครื่องบินในเสนทางทีบ่ ริษัทฯ ไมไดใหบริการ จาก บริษัท บางกอกแอรทัวร
(1988) จํากัด รวมถึงการวาจางใหจัดทําวีซา การทําประกันคาเดินทาง สําหรับพนักงานใน
การไปอบรม หรือปฏิบัติหนาที่ในตางประเทศ เนื่องจากตั๋วเครื่องบินมีราคาถูกกวาที่
บริษัทฯ จัดหาเอง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยมีการคิด
ราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ วาจาง บริษทั บางกอก โทเทิล คอมมูนิเคชั่น จํากัด เปนผูจัดงานกิจกรรมตางๆ
ใหแกบริษัทฯ ที่เกาะสมุย เนื่องจาก บริษัท บางกอก โทเทิล คอมมูนิเคชั่น จํากัด มี
ประสบการณและความเชี่ยวชาญในการดําเนินงานดังกลาว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยมีการคิดราคา
ตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร
จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป
เงินทดรองจาย

เจาหนี้การคา-คาหองพัก
คาใชจาย-คาหองพัก

16

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน)

ลูกหนี้การคา
รายไดคาขายตั๋วโดยสาร

ป 2556
(บาท)
1,625,347
500,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน

(1,625,347)
-

21,400
204,673

662,810
3,336,905

- บริษัทฯ ใหกูยืมเงิน โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย และเงินทดรองจายทีบ่ ริษัทจายใหยังคงคาง
ชําระอยูไมมีการคิดดอกเบี้ย บริษัทฯ ไดรับชําระเงินกูยืมดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 20
พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหกูยืมเงินแกบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงในอนาคต
- - บริษัทฯ ใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สมุย คอนวีเนียนท สโตร จํากัด สําหรับ
เจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงาน

569,325
1,142,555

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ ไมมีรายการในอนาคต เนื่องจาก โรงแรม
นาราไดปดกิจการแลวในเดือน กุมภาพันธ ป 2557
- บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารแกบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) ซึ่งขายในราคาหนา
ตั๋วและใหสวนลดรอยละ 10.0 จากราคาหนาตั๋ว เนื่องจากบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใช
จายจากการจองผานในระบบของบริษัทฯ เอง และประหยัดคาสวนลดที่ใหกับตัวแทน
จําหนายตั๋วโดยสาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจาก
การจองผานในระบบของบริษัทฯ เอง และประหยัดคาสวนลดที่ใหกับตัวแทนจําหนายตั๋ว
โดยสาร ดังนั้นรายการจึงมีความสมเหตุสมผล และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดย
มีการคิดราคาตามอัตราสวนลดที่ตกลงกันดังกลาว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ
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ลักษณะรายการ
รายไดคาเชาเหมาลํา

ลูกหนี้การคา
รายไดอื่นๆ

ป 2556
(บาท)
12,036,989

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

948,579

เหตุผลและความจําเปน
-

1,500,000
1,409,802

- บริษัทฯ ใหบริการเชาเหมาลําแกบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) โดยในป 2556
มีทั้งหมด 4 รายการ โดยการกําหนดราคามีการคํานวณประเมินถึงตนทุนและคาใชจาย
ทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริง และเปนเครื่องบินที่ไมมีผูใชบริการในชวงดังกลาวที่เปน low season
จึงเปนการสรางรายไดเพิ่มในชวงที่เครื่องบินไมไดมีการใชงาน ทั้งนี้ การกําหนดราคา
สําหรับรายการในอนาคต จะเปนไปตามวิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไมนอยกวารอยละ 15.0
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การกําหนดราคามีการคํานวณประเมินถึงตนทุนและคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง ทั้งนี้ การกําหนด
ราคาสําหรับรายการในอนาคต ตามวิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไมนอยกวารอยละ 15.0 มี
ความสมเหตุสมผล
- บริษัทฯ ไดรับเงินสนับสนุนกิจกรรมที่เกาะสมุย คาสนับสนุนกอลฟอาชีพ รายการ Queen's
Cup Bangkok Airways ในป 2556 และ ป 2557 และรายการ Samui Blue Paradise Fest
2014 ซึ่งเปนเงื่อนไขทั่วไปที่ใหกับผูสนับสนุนรายอื่น
- รายไดคาบริการทําบัตรชั่วคราวของพนักงาน บริษทั กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน)
ที่ไปปฎิบัติงานสุวรรณภูมิ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการเงินสนับสนุนดังกลาวมีความสมเหตุสมผล รายการอาจจะยังคงมีตอในอนาคต
เนื่องจาก บริษัทฯ มีการจัดกิจกรรมที่สมุยอยางตอเนื่องทุกป โดยเปนเงื่อนไขทั่วไปที่ใหกับ
ผูสนับสนุนรายอื่น
- รายไดคาบริการทําบัตรชั่วคราวดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และรายการอาจจะยังคงมีตอ
ในอนาคต เนื่องจากมีพนักงาน บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) เขาใหบริการ
ขนการขนสงผูปว ยในสนามบินสุวรรณภูมิ โดยบริษัทฯ เปนผูชวยอํานวยความสะดวกใน
การดําเนินงานใหกอนเทานั้น รายการจึงมีความสมเหตุสมผล และจะมีตอเนื่องในอนาคต
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ลักษณะรายการ
เงินลงทุน
รายได-เงินปนผล

เจาหนี้การคา
คาใชจาย
คาใชจายคางจาย
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บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย
จํากัด

ลูกหนี้การคา
รายไดคาขายตั๋วโดยสาร

ป 2556
(บาท)
2,295,303,559
187,815,364

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
2,218,303,559
201,683,738

199,874
2,707,589
120,000

1,658,318
7,300,927

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ มีการลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย โดยใชเงินในสวนที่บริษัทฯ ไมมีความ
จําเปนตองใชในกิจการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอ เนื่องในอนาคต โดยการลงทุนใน
หลักทรัพยของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะเปนไปตามนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
107,840 - พนักงานของบริษทั ฯ ใชบริการตรวจสุขภาพของบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
241,753
(มหาชน) รวมกับคารักษาพยาบาลสวนเกินจากทีป่ ระกันคุมครอง ซึ่งมีการกําหนดราคาตาม
47,500
เงื่อนไขการคาปกติ
บริษัทฯ มีการตั้งยอดคาใชจายคางจาย สําหรับคาใชจายในการรักษาพยาบาล และคาตรวจ
สุขภาพของพนักงานของบริษัทฯ ซึ่งทางบัญชีไดรับแจงยอดดังกลาวจากแผนกทรัพยาการ
บุคคล แตทางโรงพยาบาลยังไมไดมีการสงใบแจงหนี้มาเรียกเก็บตอนสิ้นรอบบัญชี จึงไดมี
การเปนยอดคาใชจายคางจายไว

1,575,626
3,032,160

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอ เนื่องในอนาคตตามเงื่อนไขการคา
ปกติ
- บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารแก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด สําหรับแพทยที่ไปปฏิบัติ
หนาที่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย ซึ่งขายในราคาหนาตั๋วและใหสวนลดรอยละ 10.0 จาก
ราคาหนาตั๋ว เนื่องจากบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจากการจองผานในระบบของ
บริษัทฯ เอง และประหยัดคาสวนลดที่ใหกับตัวแทนจําหนายตั๋วโดยสาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจาก
การจองผานในระบบของบริษัทฯ เอง และประหยัดคาสวนลดที่ใหกับตัวแทนจําหนายตั๋ว
โดยสาร ดังนั้นรายการจึงมีความสมเหตุสมผล และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดย
มีการคิดราคาตามอัตราสวนลดที่ตกลงกันดังกลาว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ
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รายไดอื่นๆ
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บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด
จํากัด

ลูกหนี้การคา
รายไดคาขายตั๋วโดยสาร

ป 2556
(บาท)
15,244

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
7,936

467,290

35,680
280,955

-

7,135
61,648

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ใหบริการขนสงสัมภาระสําหรับแพทยที่เดินทางไปปฏิบัติหนาที่ที่โรงพยาบาล
กรุงเทพสมุย โดยรายการดังกลาวมีการกําหนาดคาระวางในอัตราเดียวกันกับทีบ่ ริษัทฯ
ใหบริการกับลูกคารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวเปนไปตามราคาตลาดมีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ จะมีรายการดังกลาวใน
อนาคตโดยจะคิดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ ไดรับเงินสนับสนุนกิจกรรมครบรอบ 24 ป สนามบินสมุย โดยมีเงื่อนไข
เชนเดียวกับที่ใหผูสนับสนุนรายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล โดยอาจจะมีรายการดังกลาวในอนาคต หากบริษัทฯ มีการจัด
กิจกรรมที่เกาะสมุยและโรงพยาบาลตองการโฆษณาประชาสัมพันธ โดยใชเงื่อนไข
เชนเดียวกับที่ใหผูสนับสนุนรายอื่น
- บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารแก บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด สําหรับแพทยที่ไป
ปฏิบัติหนาที่ที่ โรงพยาบาลกรุงเทพตราด ซึ่งขายในราคาหนาตั๋วและใหสวนลดรอยละ 10.0
จากราคาหนาตั๋ว เนื่องจากบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจากการจองผานในระบบของ
บริษัทฯ เอง และประหยัดคาสวนลดที่ใหแกตัวแทนจําหนายตั๋วโดยสาร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถประหยัดคาใชจายจาก
การจองผานในระบบของบริษัทฯ เอง และประหยัดคาสวนลดที่ใหกับตัวแทนจําหนายตั๋ว
โดยสาร ดังนั้นรายการจึงมีความสมเหตุสมผล และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดย
มีการคิดราคาตามอัตราสวนลดที่ตกลงกันดังกลาว ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท
จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้ดอกเบี้ยคางรับ
ลูกหนี้การคา ตั๋วเครดิตทางการคา
สํารองหนี้สงสัยจะสูญ

ป 2556
(บาท)
170,782
10,825,619
10,973,700

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน
-

- ดอกเบี้ยคางรับจากเงินที่บริษัทฯ ใหกูยืมสําหรับการรีไฟแนนซเงินกูยืมจากสถาบันการเงิน
โดยรับชําระเมื่อบริษัทฯ ขายหุนออกไปเมื่อป 2555
- ในอดีต บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด เคยใหบริการอาหารแกบริษัทฯ และไดออกตั๋ว
เครดิตทางการคาใหบริษัทฯ เพื่อลดหนี้ ตั้งแตป 2548 อยางไรก็ตาม บริษัท สมุยปาลมบีชรี
สอรท จํากัด ไดหยุดใหบริการดังกลาวแลว บริษัทฯ จึงไมมีการใชตั๋วเครดิตทางการคา และ
บันทึกบัญชีดังกลาวเปนลูกหนี้
- บริษัทฯ มีการตั้งสํารองหนี้สงสัยจะสูญทัง้ จํานวนที่มีรายการ สําหรับยอดคางชําระเกิน 1 ป
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับชําระยอดลูกหนี้การคา และตั๋วเครดิตทางการคา และดอกเบี้ย
คางชําระคืนทั้งหมดแลวในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหบุคคลที่มีอาจมีความขัดแยงกูยืมเงินในอนาคต และ
คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหมีควบคุมการชําระหนี้ ไมใหมีการยอดคงคางเปน
เวลานาน
180 - บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด มีการใหคะแนนสะสม Flyer Bonus สําหรับแขกที่เขา
180
พักในโรงแรมของ บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บคา Flyer
Bonus จาก บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด ตามที่กําหนดไวตามสัญญา ซึ่งมีการกําหนด
ราคาตามเงื่อนไขการคาปกติในราคาตลาดที่ใหแกลูกคารายอื่น

ลูกหนี้ – การคา
รายได –Flyer Bonus

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวเปนไปตามราคาตลาดมีความสมเหตุสมผลบริษัทฯจะมีรายการดังกลาวใน
อนาคตโดยจะคิดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
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ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจาย
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บริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ
จํากัด

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด

เจาหนี้คาหุน
ดอกเบี้ยคางจาย

เงินลงทุน

ป 2556
(บาท)
18,600
11,294,301

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
38,100
91,100

15,259,585
1,130,758

7,158,900

-

7,158,900

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ใชบริการโรงแรมที่ดําเนินการโดยบริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัดสําหรับ
เจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติงาน เชน ลูกเรือ กัปตัน ซึ่งมีการกําหนดอัตราสวนลดพิเศษสําหรับ
หองพักใหกับพนักงานของบริษทั ฯ ซึ่งราคาต่ํากวาอัตราที่ใหกับบุคคลภายนอกโดย
เปรียบเทียบ เนื่องจากในอดีตบริษทั ฯ มีการใชบริการอยางตอเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการสมเหตุสมผลเปนไป ราคาเปนไปตามสัญญา ซึ่งมีอายุ 1 ป และเปนไปตามเงื่อนไข
การคาปกติ บริษัทฯ ไดมีการใชบริการโรงแรมของ บริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด
ลดลง เนื่องจากพนักงานที่เขาพักมีความประสงคทจี่ ะเปลี่ยนโรงแรม โดยหากมีการเขาพัก
ในอนาคตจะใหบริการในเงื่อนไขการคาปกติ
- บริษัทฯ กูยืมเงินจากบริษัท ศูนยฝกการบินกรุงเทพ จํากัด เพื่อใชชําระคาหุน โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 1.0 ตอป อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําการชําระเงินกูยืมดังกลาวพรอม
ดอกเบี้ยแลวเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
- บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวง
คมนาคม มีหนาที่รับผิดชอบดานงานควบคุมจราจรทางอากาศในอาณาเขตประเทศไทย
และการอนุญาตใหสายการบินทําการบินมายังประเทศไทย โดยมีกระทรวงการคลังเปนผูถอื
หุนใหญ บริษัทฯ ถือหุนในบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ตั้งแตป 2546
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ จะถือหุนในบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ตอไปในอนาคต
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ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจาย
คาใชจายคางจาย
เงินมัดจําอื่นๆ

ป 2556
(บาท)
965,220
393,324,977
39,862,901
72,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
38,815,244
275,239,476
966,420
72,000

ลูกหนี้การคา
รายไดคาบริการไฟฟาหอบังคับการบิน
สมุย

29,335.12
305,033

35,075
154,483

ลูกหนี้การคา
รายไดคาขายตั๋วโดยสาร
รายไดคาระวาง

90,865
1,291,255
39,059

129,725
577,665
15,943

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ มีการจายคา Navigation facility charge , คาเชาและคาบํารุงรักษาวิทยุสื่อสาร ,
คาบริการขอมูลเรดาร จากบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ซึ่งมีการกําหนดราคา
ตามเงื่อนไขการคาปกติ เหมือนกับสายการบินอื่นๆ ตามระยะทางในการบิน
- คาใชจายคางจายเปนยอดที่เกิดจากการตั้งสํารองคาใชจายสําหรับรายการที่ยังไมไดรับใบ
แจงหนี้
- บริษัทฯ มีการวางเงินมัดใหกับ บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด สําหรับการเชาใช
บริการระบบ Radar Display
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติที่มีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีรายการตอเนื่อง
ในอนาคต เนื่องจาก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เปนผูใหบริการเพียงราย
เดียว โดยจะใชเปนราคาที่เปนเงื่อนไขการคาปกติ
- รายได - คาบริการไฟฟาหอบังคับการบินสมุย เรียกเก็บตามมิเตอร
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติที่มีความสมเหตุสมผล รายการจะยังคงมีตอเนื่องใน
อนาคต โดยคาบริการคิดเปนอัตราตอหนวยที่ใชบริการจริง
- บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารและใหบริการขนสงสัมภาระแก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด สําหรับเจาหนาที่ที่ไปปฏิบัติหนาที่ที่สนามบิน ซึ่งมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไข
การคาปกติ ในราคาตลาดที่ใหแกผูโดยสารหรือลูกคารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวเปนไปตามราคาตลาดมีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ จะมีรายการดังกลาวใน
อนาคตโดยจะคิดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บริษัท ประนันทภรณ จํากัด

บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจาย

คาใชจาย
คาใชจายคางจาย
เจาหนี้การคา

ป 2556
(บาท)
200,000
2,400,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

1,181,058
80,500
-

เหตุผลและความจําเปน
-

256,810
91,500

- บริษัทฯ เชาพื้นที่เก็บรักษาเอกสาร และอุปกรณสํานักงานกับ บริษทั ประนันทภรณ จํากัด
โดยคิดอัตราคาเชาเปนรายเดือนตามที่ตกลงกันในสัญญา บริษัทฯ ไดยกเลิกการใชบริการ
ดังกลาวในเดือนกุมภาพันธ 2557 และปจจุบันใชบริการเก็บเอกสารกับบริษัทจัดเก็บเอกสาร
ที่เปนบุคคลภายนอก คือ บริษัท รีคอล เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ จะไมมีการทํารายการดังกลาวในอนาคต เนื่องจากไดยกเลิกการใชบริการดังกลาว
ในเดือนกุมภาพันธ 2557 และปจจุบันใชบริการเก็บเอกสารกับบริษทั จัดเก็บเอกสารที่เปน
บุคคลภายนอก คือ บริษัท รีคอล เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จํากัด
- บริษัทฯ ไดวาจาง บริษัท กรุงเทพลิมูซีน จํากัด ในการขนสงผูโดยสารและสัมภาระเมื่อ
เที่ยวบินลาชา หรือยกเลิก ที่สนามบินจังหวัดตราด เนื่องจากสนามบินตราดสภาพภูมิอากาศ
ไมเหมาะสมแกการขึ้นหรือลงของเครื่องบิน บริษทั ฯ จะตองมีการใหบริการรถรับสง
สําหรับผูโดยสารที่ตองการบริการขนสงดวนหรือมีความจําเปนตองเดินทาง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติที่มีความสมเหตุสมผล บริษัทฯ จะมีการทํารายการ
ดังกลาวตอไปในอนาคต เมื่อเกิดเหตุการเที่ยวบินลาชาขึ้น
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บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
คาใชจาย
คาใชจายคางจาย

รายไดคาเชาพื้นที่รานคา

25

บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด

ตัดจําหนายหนี้สูญ

ป 2556
(บาท)
1,217,220
207,320

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

-

501,378

เหตุผลและความจําเปน
-

- บริษัทฯ ซื้อคุกกี้เพื่อแจกใหผูโดยสารทั้งสายการบินในประเทศและตางประเทศ จากบริษัท
ขาวธรรมชาติ จํากัดและ ซื้อชุดของขวัญ เพื่อแจกในเทศกาลตางๆ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ และจะยังคงมีรายการตอเนื่องในอนาคต
- - บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่เพื่อประกอบกิจการรานขายขาวสารออแกนิค โดยปจจุบันไมมีการเก็บ
คาเชาจาก บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด แตมีการขายขาวออแกนิคใหกับพนักงานในราคาที่ต่ํา
กวาราคาขายปลีกในตลาด ถือเปนสวัสดิการใหกับพนักงานของบริษัทฯ

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- แมวาจะไมมีการเก็บคาเชารานคาจาก บริษัท ขาวธรรมชาติ จํากัด คณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นวาการขายขาวออแกนิคใหกับพนักงานในราคาที่ต่ํากวาราคาขายปลีกในตลาด ถือเปน
สวัสดิการใหกับพนักงานของบริษทั ฯ จึงถือวาเปนรายการที่สมเหตุสมผล และจะมีตอเนื่อง
ในอนาคต
- บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายหนี้สูญ สําหรับยอดลูกหนี้คงคางจากการใหบริการเชาเหมาลํา
แก บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด เนื่องจากเปนหนี้สินที่คางชําระมาเปนเวลานาน จึงตัด
จําหนายหนี้สูญ ในเดือนกันยายน ป 2556
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายการทํารายการตัดจําหนายหนี้สูญในอนาคต อยางไรก็ตามหากมี
รายการในอนาคต จะมีการปฏิบัติตามนโยบายการตัดจําหนายหนี้สูญ ซึ่งไดรับการอนุมัติ
โดยคณะกรรมการบริษัท และหากเปนรายการระหวางกันตองผานการอนุมัติรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิส
เท็มส จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคา
รายไดคาขายตั๋วโดยสาร

ลูกหนี้การคา
รายไดคาระวางสินคา

ป 2556
(บาท)
364,700
1,848,700

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
354,200
858,900

50,536
220,865

119,454
142,228

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) มีการใหคูปองสวนลดคาโดยสารของสายการบินบางกอก
แอรเวยส แกคนไขของโรงพยาบาลสมิติเวช โดยบริษัทฯ ออกคูปองสวนลดตัว๋ โดยสาร
ดังกลาวใหแก บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) โดยบริษัทฯ จะเรียกเก็บคาโดยสารจาก
บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) เมื่อมีผูโดยสารนําคูปองสวนลดมาใช โดยบริษัทฯ มีการให
สวนลดรอยละ 30 จากราคาหนาคูปอง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากคณะกรรมการเห็นวาการที่ บริษัท สมิติเวช
จํากัด (มหาชน) ออกคูปองสวนลดใหแกลกู คา เปนการชวยสงเสริมการขายตั๋วโดยสารของ
บริษัทฯ และรายการดังกลาวจะยังมีตอเนื่องในอนาคต
- บริษัทฯ ใหบริการขนสงทางการแพทย เนื่องจากบริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส
จํากัด มีการใหบริการแล็บที่สมุย และภูเก็ต โดยบริษัทฯ ไดมีการตกลงอัตราสวนลดรอยละ
20.0 จากอัตราปกติ ให บริษัท เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด สําหรับการใชบริการ
ขนสงเกิน 45 กิโลกรัมตอเที่ยว เนื่องจากบริษทั เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด มีการ
ใชบริการบริษัทฯ อยางตอเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากคาระวางที่กําหนดเปนอัตราทัว่ ไปใหกับ
ลูกคารายอื่น แตมีอัตราสวนลดรอยละ 20.0 จากอัตราปกติ เนื่องจากมีการขนสงเปนปริมาณ
มาก และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคตตามเงี่อนไขการคาปกติ
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ลักษณะรายการ

หสม. คาเฟ ดิ บางกอกแอร
รายไดคาเชา
(รานอาหาร คาเฟ ดิ บางกอกแอร)

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

เจาหนี้เงินกูยืม

รายไดดอกเบี้ยรับ

ป 2556
(บาท)

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
-

5,000,000

เหตุผลและความจําเปน
-

- บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่ในบริเวณที่ติดกับอาคารสํานักงานขายและสํานักงานใหญของ บริษัทฯ
ขนาดพื้นที่ประมาณ 97 ตารางเมตร เพื่อประกอบกิจการรานอาหาร โดยในอดีตไมมีการเก็บ
คาเชาจาก หสม. คาเฟ ดิ บางกอก อยางไรก็ตามบริษัทฯ ไดมีการทําสัญญาเชาพื้นที่ดังกลาว
แลวในวันที่ 22 กันยายน 2557 ซึ่งสัญญาใหมีผลบังคับใชตั้งแตเดือน มกราคม 2556 โดย
สัญญามีอายุ 3 ป และอัตราคาเชาและบริการ 19,739 บาทตอเดือน ซึ่งเปนอัตราที่เทียบเคียง
ไดกับอัตราคาเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากอัตราคาเชาที่กําหนดตามสัญญาเปนอัตราที่
อางอิงจากราคาคาเชาพื้นที่ในบริเวณใกลเคียง และรายการดังกลาวจะยังคงมีตอ เนื่องใน
อนาคต
(5,000,000) - บริษัทฯ ไดยืมเงินจาก นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ ตั้งแตป 2550 ในอดีตอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 7.0 ตอป และไมมีการคิดดอกเบี้ยตั้งแตป 2556 อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําการ
ชําระเงินกูยืมดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

1,206,110

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
- บริษัทฯ ใหเงินกูยืม นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ บริษัทฯ ไดรับชําระเงินกูยืมดังกลาว
แลวในไตรมาสที่ 1 ป 2556 โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.0 ตอป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะใหกูยืมเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต

สวนที่ 2 หนา 312

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
30

นายประดิษฐ ทีฆกุล

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
การค้ําประกัน

ป 2556
(บาท)
-

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
27,020,00

เหตุผลและความจําเปน
- นายประดิษฐ ทีฆกุล ไดทําสัญญาหนังสือค้ําประกันกับบริษทั ฯ โดยใหสัญญาแกบริษัทฯ วา
จะขอผูกพันตนเองเปนผูค้ําประกันความรับผิดทั้งหลายของบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด และ
ตกลงจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกัน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- คุณประดิษฐ ทีฆกุล มีความสัมพันธเปนญาติกับผูถอื หุนใหญของ บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด
จึงไดใหความชวยเหลือในการวางหลักประกันและค้ําประกันแทนเต็มจํานวนในชวงที่ยังอยู
ระหวางการเจรจากับกรมศุลกากร
- การค้ําประกันดังกลาวชวยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทฯ หากกรมศุลกากรมีการ
เรียกรองคาเสียหายกับบริษัทฯ ที่เกิดจากการทําธุรกรรมของ บริษทั มอรแดนฟรี จํากัด
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(2)

รายการระหวางกันกับ BAH
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1

2

3

บมจ. การบินกรุงเทพ

นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด

บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดดอกเบี้ย

ป 2556
(บาท)
19,650,000
658,977
196,500

ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดดอกเบี้ย

ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดดอกเบี้ย

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน

(19,650,000)
76,447

- BAH ใหเงินกูยืม นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.0
ตามที่กําหนดในสัญญาเงินกู BAH ไดรับชําระเงินกูยืม และดอกเบี้ยคืนแลวเสร็จในวันที่ 20
พฤษภาคม 2557

132,390
2,887
1,324

(132,390)
508

- BAH ใหเงินกูยืม บริษัท ไทยคารโกแอรไลน จํากัด โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.0
ตามที่กําหนดในสัญญาเงินกู BAH ไดรับชําระเงินกูยืม และดอกเบี้ยคืนแลวเสร็จในวันที่ 20
พฤษภาคม 2557

10,128
161
101

(10,128)
39
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับวาไมควรใหมีการกูยืมเงินกับบุคคลที่มีอาจมีความขัดแยง
ในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับวาไมควรใหมีการกูยืมเงินกับบุคคลที่มีอาจมีความขัดแยง
ในอนาคต
- BAH ใหเงินกูยืม บริษัท เซาท อีสท แอร จํากัด โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.0 ตามที่
กําหนดในสัญญาเงินกู BAH ไดรับชําระเงินกูยืม และดอกเบี้ยคืนแลวเสร็จในวันที่ 20
พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับวาไมควรใหมีการกูยืมเงินกับบุคคลที่มีอาจมีความขัดแยง
ในอนาคต

สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
4

5

6

บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด

บริษัท ประนันทภรณ จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้เงินกูยืม
ลูกหนี้เงินกูยืมเปลี่ยนแปลงระหวางป
ดอกเบี้ยคางรับ
รายไดดอกเบี้ย

คาใชจายคางจาย

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด เงินลงทุน
(มหาชน)
รายได-เงินปนผล

ป 2556
(บาท)

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน

5,128
82
51

(5,128)
94
20

3,900,000

-

1,997,500,000
30,600,000

- BAH ใหเงินกูยืม บริษัท กรุงเทพสหกล จํากัด โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 1.0 ตามที่
กําหนดในสัญญาเงินกู BAH ไดรับชําระเงินกูยืม และดอกเบี้ยคืนแลวเสร็จในวันที่ 21
พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับวาไมควรใหมีการกูยืมเงินกับบุคคลที่มีอาจมีความขัดแยง
ในอนาคต
- บริษัท ประนันทภรณ จํากัดใหบริการที่ปรึกษาดานบัญชีแก BAH โดยมีการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนเปนรายเดือน เปนเวลา 3 ป ตั้งแตป 2551 ถึงป 2553 และมีการเชาพื้นที่ของ
บริษัท ประนันทภรณ จํากัดเพื่อใชเปนสํานักงานในป 2553 โดยมีการกําหนดอัตรา
คาตอบแทนและคาเชาตามที่ระบุในสัญญา แต BAH ไดคางชําระคาบริการและคาเชา
ดังกลาว อยางไรก็ตาม BAH ไดรับชําระคาใชจายคางจายดังกลาวแลวเสร็จในวันที่ 21
พฤษภาคม 2557

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการจะไมมีตอในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหมีการชําระหนี้ ไมให
มีการคางชําระหนี้เปนระยะเวลานานในอนาคต
3,403,000,000 - BAH มีการลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย โดยใชเงินในสวนที่บริษัทฯ ไมมีความจําเปนตอง
41,000,000
ใชในกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยการลงทุนในหลักทรัพย
ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะเปนไปตามนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
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(3)

รายการระหวางกันกับ BFS Ground
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1

2

3

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด ลูกหนี้การคา
(มหาชน)
รายไดคาบริการ

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด

ลูกหนี้การคา
รายไดคาบริการ

เจาหนี้การคา
ตนทุนขายและบริการ
คาใชจายในการบริหาร

ป 2556
(บาท)
434,741
2,540,900

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
469,249
1,209,250

-

9,837,260
96,600

4,250

5,678,570
55,200

เหตุผลและความจําเปน
- BFS Ground ใหบริการ รถขนของขนาดเล็ก (Buggy) ในสนามบิน แก บริษัท กรุงเทพดุสิต
เวชการ จํากัด (มหาชน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการกําหนดราคาคาบริการต่ํากวาที่
ใหกับลูกคารายอื่น เนื่องจาก ไดใหสวนลดพิเศษ กับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) ซึ่งเปนลูกคารายใหญและมีการใชบริการของ BFS Ground อยางตอเนื่องและ
สม่ําเสมอ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยจะใชเราคาที่เปนเงื่อนไข
การคาปกติ
- BFS Ground ใหบริการ รถขนของขนาดเล็ก (Buggy) ในสนามบิน แก บริษัท สมิติเวช
จํากัด (มหาชน) ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งมีการกําหนดราคาคาบริการในอัตราที่เทากับที่คิด
กับลูกคารายอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยจะใชราคาที่เปนเงื่อนไข
การคาปกติ
- BFS Ground เชาวิทยุสื่อสาร จากบริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด ทีส่ นามบิน
สุวรรณภูมิ ซึ่งมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยมีการติดตอกับสายการบิน
เพื่อการบริการภาคพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล มีการทําขอตกลงเชาอุปกรณสื่อสาร โดยมีอายุสัญญา
1 ป โดยอัตราคาเชาจะคิดตอจํานวนอุปกรณที่เชา จะมีรายการตอเนื่องในอนาคต โดย
เงื่อนไขเปนไปตามการคาปกติ
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(4)

รายการระหวางกันกับ BAC
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1

2

บมจ. การบินกรุงเทพ

บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด

บริษัท ธรรมชาตินาไทย จํากัด

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคา
รายไดรับคาเชาพื้นที่ คาบริการ

เจาหนี้การคา
คาใชจาย-คาวัตถุดิบ

ป 2556
(บาท)
87,421
437,688

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
119,529
205,936

68,980
567,775

15,470
168,020

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด ดําเนินธุรกิจขายสินคาที่สนามบินสมุยและบนเครื่องบิน
เสนทางสมุย ดังนั้นจึงมีการใชบริการเชาพื้นที่จัดเก็บสินคา โดยราคาคาเชาพื้นที่สินคาเปน
อัตราทั่วไปเปรียบเทียบไดกับที่ใหบริการลูกคารายอื่น
- นอกจากนี้ BAC ยังมีการใหบริการการจัดเรียงสินคาของที่ระลึกของ แก บริษทั พาราไดซ ช
อปปง จํากัด เพื่อนําไปจําหนายบนเที่ยวบินในประเทศของสายการบินบางกอก แอรเวยส
โดยคาบริการเปนไปตามที่กําหนดในสัญญา เดือนละ 30,000 บาท ในปจจุบันมีการใช
พนักงานในการใหบริการดังกลาว 2 คน โดยพนักงานดังกลาวไมไดใหบริการในการ
จัดเรียงสินคาตลอดชวงเวลาการทํางาน อยางไรก็ตาม หากในอนาคตมีการใชพนักงาน
เพื่อใหบริการดังกลาวเพิ่มเติม บริษัทฯ จะมีการทบทวนอัตราคาบริการเพื่อใหสอดคลองกับ
ตนทุนที่เพิ่มขึ้น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการเชาพื้นที่เก็บสินคามีความสมเหตุสมผล มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
ตามอัตราที่เทียบเทากับที่ใหกับผูเชาที่เปนบุคคลภายนอกรายอื่น โดยรายการจะยังคงมี
ตอเนื่องในอนาคต
- รายการจัดเรียงสินคามีความสมเหตุสมผล โดยคาบริการดังกลาวมีการมีการอางดิงจาก
ตนทุนและกําไร และรายการดังลาวจะยังมีตอ เนื่องในอนาคต
- BAC ซื้อขาวหอมสุโขทัยเพื่อใชบริการผูโดยสารบนเครื่องบินของสายการบินตางๆ ซึ่งราคา
ที่ซื้อเปนราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- ราคาตามที่ตกลงกันซึ่งเปนราคาตลาด สามารถเทียงเคียงไดกับผลิตภัณฑออแกนิค มีรายการ
ตอเนื่องในอนาคต
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3

4

5

6

บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ
จํากัด

บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988)
จํากัด

บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศ
ไทย จํากัด

บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ
คาใชจาย

เจาหนี้การคา
คาใชจายคาบัตรโดยสาร

เจาหนี้การคา
คาเชาวิทยุการบิน

เจาหนี้การคา
คาพยาบาลประจํา คลินิคของบริษัทฯ

ป 2556
(บาท)

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
15,421

440,510

117,100
1,053,900

100,000
1,200,000

เหตุผลและความจําเปน
-

10,750
471,965

126,700
740,640

100,000
600,000

- BAC จองหองพักผาน บริษทั บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด ซึ่งเปนราคาที่เปรียบเทียบไดกับ
การจองผานบริษทั ทัวรอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยการทํารายการในอนาคตจะ
มีการทําการเปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่นในแตละครั้ง ไมไดมีการผูกขาด ซึ่งราคาจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ
- BAC ซื้อตั๋วเครื่องบินผานบริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด ซึ่งเปนราคาที่เปรียบเทียบ
ไดกับการจองผานตัวแทนจําหนายตั๋วอื่น
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยการทํารายการในอนาคตจะ
มีการทําการเปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่นในแตละครั้ง ไมไดมีการผูกขาด ซึ่งราคาจะ
เปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ
- BAC เชาอุปกรณสื่อสารจาก บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด เพื่อใชติดตอใน
สนามบินสุวรรณภูมิ โดยมีการติดตอกับสายการบิน และบริการภาคพื้น เพื่อการใหบริการ
อาหารบนเที่ยวบิน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล มีการทําขอตกลงเชาอุปกรณสื่อสาร โดยมีอายุสัญญา
1 ป โดยอัตราคาเชาจะคิดตอจํานวนอุปกรณที่เชา จะมีรายการตอเนื่องในอนาคต โดย
เงื่อนไขเปนไปตามการคาปกติ
- BAC จางแพทยและพยาบาลประจํา บริษทั สมิติเวช จํากัด (มหาชน) ใหมาประจําในคลินิค
ของ BAC ตลอด 24 ชั่วโมง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ การทําสัญญาจะรายป โดยกอน
หมดสัญญาจะมีการทบทวนและเปรียบเทียบราคากับผูใหบริการรายอื่นเปนประจําทุกป
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
7

8

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1
จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
คาตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด เงินลงทุน
(มหาชน)
รายได-เงินปนผล

ป 2556
(บาท)
585,370

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

3,400,000
126,000

เหตุผลและความจําเปน
-

- พนักงานของ BAC ใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ โรงพยาบาลพญาไท 1

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ การทํารายการในอนาคต จะทํา
การเปรียบเทียบราคากับโรงพยาบาลอื่นเปนประจําทุกป ไมไดมีการผูกขาดแตอยางใด
- - BAC มีการลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย โดยใชเงินในสวนที่บริษัทฯ ไมมีความจําเปนตอง
160,000
ใชในกิจการ ทั้งนี้ ปจจุบัน BAC มีกําไรจากผลการดําเนินงาน และมีความสามารถในการ
จายเงินปนผล ณ วันที่ 28 เมษายน 2557 คณะกรรมการ BAC ไดมีมติให BAC ทยอยขายเงิน
ลงทุนในหลักทรัพยทงั้ หมดออกไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการมีความสมเหตุสมผล และจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต โดยการลงทุนในหลักทรัพย
ของบริษทั ฯ และบริษทั ยอย จะเปนไปตามนโยบายการลงทุนในหลักทรัพย
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(5)

รายการระหวางกันกับ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1

2

บมจ. การบินกรุงเทพ

บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988)
จํากัด

บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน)

ลักษณะรายการ
คาใชจายคาบัตรโดยสาร

ลูกหนี้การคา
รายไดคาอาหาร

เจาหนี้การคา
คาเชาพื้นที่
คาน้ํา คาไฟ คาแกส
เงินมัดจํา

3

บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1
จํากัด

คาตรวจสุขภาพประจําปของพนักงาน

ป 2556
(บาท)
-

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
37,490

59,900
1,116,215

401,956
298,482

74,296
2,946,432
868,178
613,840

81,823
1,473,216
423,524
613,840

50,530

-

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด ซื้อตั๋วเครื่องบินผานบริษทั บางกอกแอรทวั ร (1988) จํากัด
ซึ่งเปนราคาที่เปรียบเทียบไดกบั การจองผานบริษทั ทัวรอื่น โดยการทํารายการมีการทําการ
เปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่นในแตละครั้ง ไมไดมีการผูกขาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ และรายการจะมีตอเนื่องใน
อนาคต
- บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด มีการใหบริการจัดเลี้ยง แก บริษัท กรุงเทพดุสติ เวชการ
จํากัด (มหาชน) ราคาเปรียบเทียบไดกับราคาที่ BACGH คิดกับบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ และรายการจะมีตอเนื่องใน
อนาคตตามยอดสั่งซื้อ และจะมีการเสนอราคาเปนครั้งคราว
- บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด เชาพื้นที่ประมาณ 307 ตารางเมตร เพื่อประกอบกิจการ
รานอาหารอินเดียน และเลบานิส ชื่อ Alsaray ที่อาคาร บางกอก พลาซา โรงพยาบาล
กรุงเทพ โดยมีการคิดอัตราตามที่กําหนดในสัญญาเชาและสัญญาบริการซึ่งเปนราคาตลาด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ เทียบเทากับผูเชารายอื่น ตามที่
กําหนดในสัญญา มีรายการตอเนื่องในอนาคต โดยสัญญาเชาจะมีการตออายุทุก 3 ป
- พนักงานของ บริษัท บีเอซี กูรเมท เฮาส จํากัด ใชบริการตรวจสุขภาพประจําปของ
โรงพยาบาลพญาไท 1 โดยการทํารายการจะทําการเปรียบเทียบราคากับโรงพยาบาลอื่นเปน
ประจําทุกป ไมไดมีการผูกขาดแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
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บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการกับบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง

บริษัทฯ และบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทภายนอกหลายบริษัท ที่มีพนักงานของบริษัทฯ หรืออดีตพนักงานของบริษัทฯ เปนผูถือหุนและกรรมการ ซึ่งปจจุบันมีทั้งบริษัทที่ไมมี
รายการระหวางกันบริษัทฯ แลว และบริษัทที่ยังคงมีรายการกับบริษัทฯ อยางตอเนื่อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
14.3.1 กลุมบริษัทที่ไมมีรายการระหวางกันกับบริษัทฯ แลว
กลุมบริษัทที่ไมมีรายการระหวางกันกับบริษัทฯ แลว เปนกลุมบริษัทที่บริษัทฯ ไดมีการทํารายการระหวางกันในป 2556 แตไมมีการทํารายการระหวางกันแลวในป 2557 ซึ่งกลุมบริษัทเหลานี้มีทั้ง
บริษัทที่ยังคงเปดดําเนินกิจการอยู และบริษัทที่ไดจดทะเบียนเลิกกิจการแลว สรุปรายละเอียดไดดังนี้
จํานวนบริษัท
(บริษัท)
21

ป 2556
(บาท)
15,284,574

บริษัทที่เลิกกิจการ
แลว

61

50,058,268

รวม

82

65,342,842

สถานะบริษัท
บริษัทที่ยังคงดําเนิน
กิจการอยู

รายละเอียด

ลักษณะรายการ

กลุมบริษัทเหลานี้ยังดําเนินกิจการอยู บริษัทฯ คาด
วาจะไมมีการดําเนินธุรกิจกับกลุมบริษัทเหลานี้ใน
อนาคต

- บริษัทฯ ไดวาจางเพื่อรับบริการในสถานที่ตางๆ ทีบ่ ริษัทฯ มีเสนทางการบิน อาทิ สนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย สนามบินตราด เปนตน โดยเปนการใหบริการทําความสะอาด รักษาความ
ปลอดภัย ขนสงสัมภาระ ขนสงผูโดยสาร การใหบริการการจัดการสนามบิน บริการทําสวน การกอสราง การ
ควบคุมระบบ การเปนตัวแทนการออกสินคาจากศุลกากร เปนตน

กลุมบริษัทเหลานี้ไดมีการชําระบัญชี/จดเลิก
กิจการแลว ดังนั้นบริษัทฯ จะไมมีรายการระหวาง
กันกับบริษทั เหลานี้ในอนาคต

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- ที่ผานมาบริษัทฯ มีความจําเปนตองใชบริการดังกลาว อยางไรก็ดี รายการกับกลุมบริษัทดังกลาวจะไมมี
รายการระหวางกันกับบริษัทฯ แลว เนื่องจากบริษทั ฯ ไดไปใชบริการกับบริษทั อื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นแยกตางหากไวแลวในหัวขอ 14.3.2

หมายเหตุ ขอมูลสถานะบริษทั จาก BOL ณ วันที่ 3 เมษายน 2557
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14.3.2 กลุมบริษัทที่ยังคงมีรายการอยางตอเนื่อง
ในอนาคตบริษัทฯ จะเขาทํารายการกับบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยงที่ยังคงมีรายการอยางตอเนื่องทุกรายการ โดยยึดถือนโยบายและมาตรการการทํารายการระหวางกัน เชนเดียวกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง ทั้งนี้สรุปรายละเอียดของรายการในป 2556 และไตรมาส 2 ป 2557 ไดดังนี้
(1)

รายการระหวางกันกับบริษัทฯ
บุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง

1

บริษัท กรุงเทพบริการการบิน
จํากัด (“BASE”)

ลักษณะรายการ
เจาหนี้คาบริการ
คาใชจายในการรับบริการ

ป 2556
(บาท)
64,650,528

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
918,659
73,594,151

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ วาจาง BASE ในการใหบริการทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย บริการ
ผูโดยสารในสนามบินตางๆ โดยมีการจายคาจางตามการเรียกเก็บของ BASE ซึ่งขึ้นอยูกับ
จํานวนพนักงานที่ใหบริการ อัตราเงินเดือน และคาลวงเวลา
- บริษัทฯ ไดมีการจัดทําสัญญาวาจาง BASE ในการใหบริการในสนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินสมุย สนามบินตราด และสนามบินสุโขทัยเรียบรอยแลวในเดือนพฤษภาคม 2557
และอยูระหวางการดําเนินการจัดทําสัญญาบริการกับ BASE ในสนามบินอื่นๆ ใหแลวเสร็จ
ภายในเดือนสิงหาคม 2557 โดยสัญญามีการกําหนดราคาที่บริษัทฯ เห็นวาสมเหตุสมผล
กลาวคือ เปนราคาที่ BASE เสนอมาวาเปนตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 5.020.0 ตามแตละสนามบินซึ่งมีปริมาณงาน และจํานวนเที่ยวบินที่ไมเทากัน ทัง้ นี้ บริษัทฯ ยัง
มีความจําเปนที่จะตองวาจาง BASE ในการใหบริการดังกลาวในสนามบินตางๆ อยาง
ตอเนื่องเนื่องจากเปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดหาคนซึ่ง BASE เปนผูมีความ
ชํานาญในการดําเนินการดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ยังคงมีรายการวาจาง BASE ในการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยสัญญามีการกําหนด
ราคาที่บริษัทฯ เห็นวาสมเหตุสมผล กลาวคือ เปนราคาที่ BASE เสนอมาวาเปนตนทุนบวก
กําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 5.0-20.0 ตามแตละสนามบินซึ่งมีปริมาณงาน และจํานวน
เที่ยวบินที่ไมเทากัน ดังนั้น เมื่อมีการตอสัญญาบริษัทฯ จะตองดําเนินการพิจารณาใหมีความ
สมเหตุสมผลกอนการตอสัญญาทุกครั้ง นอกจากนี้ ใหบริษัทฯ ติดตามการทําสัญญาใหแลว
เสร็จภายในเดือน สิงหาคม 2557 และใหนํามารายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
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สวนที่ 2 บริษทั ที่ออกหลักทรัพย

บุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคาคาเชาอาคาร
คาใชจายคาเชาอาคาร

ป 2556
(บาท)
960,000
960,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
480,000
480,000

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ไดเชาอาคาร 2 ชั้น เพื่อใชเปนสํานักงานขายที่สมุยจาก BASE ซึ่งมีอายุสัญญาเชา
ระหวาง มิถุนายน 2556-พฤษภาคม 2559 (3 ป) อัตราคาเชา 80,000 บาทตอเดือน โดยเปน
การตออายุมาจากสัญญาเดิม พื้นที่เชาประมาณ 200 ตารางเมตร คิดเปนอัตราคาเชาประมาณ
400 บาท ตอตารางเมตร ทั้งนี้บริษทั ฯ ไดตั้งคาใชจายคางจายคาเชาอาคารในงวด 6 เดือน
ระหวางมกราคม-มิถุนายน 2557 เรียบรอยแลว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ มีการเชาพื้นที่จาก BASE ประมาณ 200 ตารางเมตร คิดเปนอัตราคาเชาประมาณ
400 บาท ตอตารางเมตร เพื่อเปนสํานักงานขายที่สมุยจาก ซึ่งอัตราคาเชาดังกลาว เปนอัตรา
ที่สามารถเทียบเคียงไดกับอัตราคาเชาพื้นที่บริเวณใกลเคียงจึงมีความสมเหตุสมผล
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2

บริษัท กรุงเทพบริการความ
ปลอดภัย จํากัด (“BSS”)

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้คาบริการ
คาใชจายในการรับบริการ

ป 2556
(บาท)
28,271,090

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
169,338
34,060,858

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ วาจาง BSS ในการใหบริการทําความสะอาด และรักษาความปลอดภัย ใน
สํานักงานใหญ สนามบินสุวรรณภูมิ และสนามบินสมุย โดยมีการจายคาจางตามการเรียก
เก็บของ BSS ซึ่งขึ้นอยูกับจํานวนพนักงานที่ใหบริการ อัตราเงินเดือน และคาลวงเวลา
- บริษัทฯ ไดมีการจัดทําสัญญาวาจาง BSS ในการใหบริการ ในสํานักงานใหญ สนามบิน
สุวรรณภูมิ และสนามบินสมุย ในเดือนพฤษภาคม 2557 โดยสัญญามีการกําหนดราคาที่
บริษัทฯ เห็นวาสมเหตุสมผล กลาวคือ เปนราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรารอยละ
5.0-20.0 ตามแตละสํานักงานและสนามบินซึ่งมีปริมาณงาน และจํานวนเที่ยวบินที่ไมเทากัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ ยังมีความจําเปนที่จะตองวาจาง BSS ในการใหบริการดังกลาวในสํานักงาน
และสนามบินอยางตอเนื่อง เนื่องจากเปนการใหบริการที่เกี่ยวของกับการจัดหาคนซึ่ง BSS
เปนผูมีความชํานาญในการดําเนินการดังกลาว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ยังคงมีรายการวาจาง BSS ในการใหบริการอยางตอเนื่อง โดยสัญญามีการกําหนด
ราคาที่บริษัทฯ เห็นวาสมเหตุสมผล กลาวคือ เปนราคาตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรา
รอยละ 5.0-20.0 ตามแตละสํานักงานและสนามบินซึ่งมีปริมาณงาน และจํานวนเที่ยวบินที่
ไมเทากัน ดังนั้น เมื่อมีการตอสัญญาบริษัทฯ จะตองดําเนินการพิจารณาใหมีความ
สมเหตุสมผลกอนการตอสัญญาทุกครั้ง
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บุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง
3

บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจายในการรับบริการ

ป 2556
(บาท)
182,791
2,224,707

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
1,029,875

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ไดวาจาง บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด ใหบริการรักษาความสะอาด และรักษาความ
ปลอดภัยที่สนามบินสมุย โดยมีการทําเปนสัญญาจางทําความสะอาดระหวาง มิถุนายน 2555พฤษภาคม 2558 (3 ป) มีการคิดคาบริการ 175,000 บาท ตอเดือน และทําเปนสัญญาจางรักษา
ความปลอดภัยระหวาง มกราคม – ธันวาคม2557 มีการคิดคาบริการ 110,000 บาท ตอเดือน
ทั้งนี้คาบริการดังกลาวจะเปลี่ยนแปลงในแตละเดือน ตามจํานวนพนักงานที่ใหบริการ โดย
ราคาขางตนเปนราคาตลาด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ มีความจําเปนทีจ่ ะตองวาจาง บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด ในการใหบริการดังกลาวใน
สนามบินสมุย อยางตอเนื่อง
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั ฯ มีการเปรียบเทียบราคาในการวาจาง
กอนการทําสัญญา และมีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ
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4

บริษัท ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจายซื้ออาหารสําหรับผูโดยสาร

ป 2556
(บาท)
375
91,784

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
161
25,766

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ไดสั่งซื้ออาหารจากรานอาหารในสนามบินอูตะเภาที่ดําเนินกิจการโดยบริษัท ฟูด
แอนด แทรเวล จํากัด ใหกับผูโดยสารที่เพิ่งซื้อตั๋ว (Walk-in) กับบริษัทฯ โดยทีบ่ ริษัทฯ ไมได
มีการสํารองอาหารเผื่อผูโดยสารลวงหนา ทั้งนี้ บริษัทฯ ไมไดมีการตอสัญญาเชารานอาหารที่
สนามบินอูตะเภาแลวตั้งแตเดือนเมษายน 2557
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมไดมีการตอสัญญาเชารานอาหารที่สนามบินอูตะเภาแลวตั้งแตเดือนเมษายน 2557
ดังนั้นบริษัทฯ จะไมมีการทํารายการซื้ออาหารกับบริษทั ฟูด แอนด แทรเวล จํากัดในอนาคต

คาใชจายจัดบริการทองเที่ยว

-

128,000

- บริษัทฯ ไดวาจางบริษทั ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด ในการจัดทองเที่ยวในจังหวัดสุโขทัย โดย
ใหจัดเตรียมทั้งยานพาหนะ อาหาร และผูนําเที่ยว ใหกับพนักงานของบริษัทฯ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไดวาจางบริษทั ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด เปนรายครั้ง ซึ่งรายการดังกลาวมีราคา
สมเหตุสมผล และมีเงื่อนไขการคาปกติ
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บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคา
รายไดคาไฟฟา

ป 2556
(บาท)
684,318
254,397

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน
-

- บริษัทฯ มีการเรียกเก็บคาใชกระแสไฟฟา จากบริษัท ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด ซึ่งไดเปด
รานอาหารในพื้นที่ของบริษัทฯ ในสนามบินอูตะเภา โดยทางการทาอูตะเภาจะเรียกเก็บเงิน
จากบริษัทฯ และ ทางบริษัทฯ จะดําเนินการเรียกเก็บเงินจาก บริษัท ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด
ตอไป บริษัทฯ ไมไดมีการตอสัญญาเชารานอาหารที่สนามบินอูตะเภาแลวตั้งแตเดือนเมษายน
2557 และบริษัทฯ ไดมีการติดตามหนี้จาก บริษัท ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด อยางตอเนื่อง แต
บริษัท ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ใหกับบริษัทฯ บริษัทฯ จึง
ไดมีการขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษทั เพื่อตัดจําหนายหนี้สูญในเดือนพฤษภาคม 2557
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไดมีการติดตามหนี้จาก บริษัท ฟูด แอนด แทรเวล จํากัด อยางตอเนื่อง แตบริษัท ฟูด
แอนด แทรเวล จํากัด ไมมีความสามารถในการชําระหนี้ใหกับบริษัทฯ จึงไดมกี ารขออนุมัติ
จากคณะกรรมการบริษัท เพื่อตัดจําหนายหนี้สูญในเดือนพฤษภาคม 2557

5

บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด

คาใชจายในการจางบริหาร

1,100,000

-

- บริษัทฯ ไดวาจาง บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ใหบริหารรานคาปลอดภาษีของบริษัทใน
สนามบินอูตะเภา สนามบินสมุย และที่สํานักงานใหญ บริษัทฯ มีนโยบายเลิกทํารานคาปลอด
ภาษี และไดมีการขายสินคาคงคางทั้งหมด เพื่อใหบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไปดําเนินกิจการ
ตอ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- ในป 2556 บริษทั ฯ มีนโยบายเลิกทํารานคาปลอดภาษี และไดมีการขายสินคาคงคางทั้งหมด
เพื่อใหบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไปดําเนินกิจการตอ ดังนั้นบริษัทฯ จึงไมมีการวาจางบริษัท
มอรแดนฟรี จํากัด ในการบริหารรานคาปลอดภาษีอีกตอไป
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บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
คาใชจายซื้อสินคา
คาใชจายคางจายซื้อสินคา

ลูกหนี้การคาคาเชา
รายไดคาเชา

ลูกหนี้คาระวาง
รายไดคาระวาง

ป 2556
(บาท)
444,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
758,460
-

1,663,032
1,663,032

-

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ มีการซื้อสุราเพื่อใชในการใหบริการบนเครื่องบินของบริษทั ฯ ยอดเงินดังกลาว
บริษัทฯ ไดชําระเงินเรียบรอยแลว

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการซื้อสินคามีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติ เปรียบเทียบไดกับราคาที่
บริษัทฯ ซื้อจากบุคคลภายนอก
332,606 - บริษัทฯ ไดใหบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด เชาพื้นที่ขนาด 265 ตารางเมตร ของบริษัทฯ ใน
1,915,200
สนามบินสมุย เพื่อทํารานคาปลอดภาษี โดยมีการคิดราคาเทากับที่คิดบุคคลภายนอก ในอัตรา
คาเชา 1,255 บาทตอตารางเมตรตอเดือน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไดใหบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด เชาพื้นที่ในสนามบินสมุยและยังคงเชาตอเนื่องใน
อนาคต โดยมีอัตราคาเชาเทากับอัตราคาเชาที่บริษัทฯ ใหบุคคลภายนอกเชา
10,394 - บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ดําเนินธุรกิจขายสินคาที่สนามบินสมุย ดังนั้นจึงมีการใชบริการ
10,393
ขนสงสินคาเพื่อนํามาขายที่สนามบินสมุยเปนประจํา โดยบริษัทฯ ไดมีการตกลงอัตรา
สวนลดรอยละ 20.0 จากอัตราปกติ ให บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด สําหรับการใชบริการขนสง
เกิน 45 กิโลกรัมตอเที่ยว เนื่องจากบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด มีการใชบริการบริษัทฯ อยาง
ตอเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากคาระวางที่กําหนดเปนอัตราทัว่ ไปใหกับลูกคา
รายอื่น แตมีอัตราสวนลดรอยละ 20.0 จากอัตราปกติ เนื่องจากมีการขนสงเปนปริมาณมาก
เนื่องจากเปนการนําสินคามาขายที่สนามบินสมุย และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต
ตามเงี่อนไขการคาปกติ
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บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
รายไดดอกเบี้ย

การค้ําประกัน

ป 2556
(บาท)
258,022

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

27,020,000

เหตุผลและความจําเปน
-

- ในระหวางเดือนมกราคม – มิถุนายน 2556 บริษทั ฯ ไดใหบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด กูยืมเงิน
เพื่อใชในการค้ําประกันในการเปด L/C กับสถาบันการเงินแหงหนึ่ง โดยมีการคิดดอกเบี้ยใน
อัตรา MLR-1.5% โดยไดมีการชําระเงินคืนเงินกูเรียบรอยแลวในเดือนมิถุนายน 2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไดมีการชําระคืนเงินกูขางตนเรียบรอยแลว และบริษัทฯ ไมมี
นโยบายที่จะใหกูยืมเงินแกบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ในอนาคต
27,020,000 - บริษัทฯ ไดมีการวางหนังสือค้ําประกันกับกรมศุลกากร เพื่อใชเปนคลังสินคา รานคาปลอด
ภาษี ใหกับบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ซึ่งเปนการค้ําประกันที่มีมาตั้งแตอดีต เนื่องจากเดิม
บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด เปนบริษัทในกลุมของบริษัทฯ ซึ่งภายหลังที่บริษทั ฯ ไดเลิกทํา
กิจการรานคาปลอดภาษี และจําหนายหุน บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ใหกับบุคคลภายนอก
บริษัทฯ ไดยื่นเรื่องตอกรมศุลกากร เพื่อขอเปลี่ยนหนังสือค้ําประกันเปนในนามบริษัท มอร
แดนฟรี จํากัดแทน และยังอยูระหวางการเจรจาหาขอสรุปอยางตอเนื่อง
- นายประดิษฐ ทีฆกุล ไดทําสัญญาหนังสือค้ําประกันกับบริษทั ฯ โดยใหสัญญาแกบริษัทฯ วา
จะขอผูกพันตนเองเปนผูค้ําประกันความรับผิดทั้งหลายของบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด และตก
ลงจดจํานองที่ดินเพื่อเปนหลักประกัน
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบขอใหติดตามและรายงานเรื่องดังกลาวใหคณะกรรมการรับทราบทุก
ไตรมาส
- นอกจากนี้ในระหวางการหาขอสรุปขางตน คุณประดิษฐ ทีฆกุล ซึ่งมีความสัมพันธเปนญาติ
กับผูถอื หุนใหญของ บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไดใหความชวยเหลือในการวางหลักประกัน
และค้ําประกันแทนเต็มจํานวนในชวงที่ยังอยูระหวางการเจรจากับกรมศุลกากร
- การค้ําประกันดังกลาวชวยครอบคลุมความเสี่ยงทั้งหมดของบริษัทฯ หากกรมศุลกากรมีการ
เรียกรองคาเสียหายกับบริษัทฯ ที่เกิดจากการทําธุรกรรมของ บริษทั มอรแดนฟรี จํากัด
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บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด
(รายการหักลางหนี้)

หมายเหตุ *ขอมูลทีแ่ สดงเฉพาะรายการนี้
เปนขอมูลไตรมาสที่ 1 ป 2557 เพือ่ การ
อธิบายความเปนมากอนการหักลางหนี้

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคาจากการขายสินคาคงคาง
รายไดจากการขายสินคาคงคาง
คาใชจายคางจายเครื่องรูดบัตร

คาใชจายคางจายการทํารานคาปลอดภาษี

สรุปรายการที่บริษัทฯ มีเจาหนี้
สรุปรายการที่บริษัทฯ มีลูกหนี้

ป 2556
(บาท)
25,496,068
27,496,068

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
29,475,050*
5,478,982*

89,159

89,159*

527,863

527,863*

617,022
25,496,068

เหตุผลและความจําเปน
- ในป 2556 บริษทั ฯ มีนโยบายเลิกทํารานคาปลอดภาษี จึงไดขายสินคาคงคางทัง้ หมดแลวเสร็จ
ภายในไตรมาสที่ 1 ป 2557 ใหกับบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ที่ราคาทุน เพื่อไปดําเนินการ
ธุรกิจรานคาปลอดภาษีตอ
- บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไมมีเครื่องรูดบัตรในรานคาปลอดภาษีของตนเอง จึงไดขอใช
เครื่องรูดบัตรของบริษัทฯ และใหบริษัทฯ จายคืนในภายหลัง

- บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไดเรียกเก็บคาดําเนินการในการทํารานคาปลอดภาษีในประเทศ
กัมพูชากับบริษัทฯ ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายเลิกทํารานคาปลอดภาษีหรือวาจาง บริษัท มอรแดน
ฟรี จํากัด ในการทํารานคาปลอดภาษี
617,022* - ในเดือนพฤษภาคม 2557 บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไดมีการทําหนังสือขอตกลงเพื่อขอลดมูล
29,475,050*
หนี้กับบริษัทฯ ทัง้ นี้ ณ 21 พฤษภาคม 2557 บริษทั ฯ มีเจาหนี้จํานวน 617,022 บาท และ
บริษัทฯ มีลูกหนี้จํานวน 28,975,050 บาท และยอดหนี้ที่ บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ขอลดยอด
หนี้จํานวน 13,358,028 บาท คงเหลือหนี้ที่บริษทั ฯ จะไดรับชําระจํานวน 15,000,000 บาท ซึ่ง
บริษัทฯ ไดนําเสนอเรื่องการขอลดหนี้ใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติในวันที่
22 พฤษภาคม 2557 และบริษทั มอรแดนฟรี จํากัด ไดชําระหนี้ขางตนเรียบรอยแลวในเดือน
มิถุนายน 2557
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการขายสินคาคงเหลือดังกลาวจะไมมีอีกในอนาคตเนื่องจาก
บริษัทฯ ไมมีนโยบายในการทํารานคาปลอดภาษี และการขอลดหนี้ไดดําเนินการให
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติแลว
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6

7

บริษัท มอรแดนฟรี แทกซฟรี
จํากัด

บริษัท PV Consulting จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
คาใชจายซื้อสินคา

คาใชจายในการรับบริการ

ป 2556
(บาท)
-

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
13,482

1,133,118

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ มีการซื้อสินคาจาก บริษทั มอรแดนฟรี แทกซฟรี จํากัด เพื่อใชเปนของกํานัลใหกับ
ลูกคาของบริษทั ฯ

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการซื้อสินคามีการกําหนดราคาตามเงื่อนไขการคาปกติเปรียบเทียบไดกับราคาที่บริษัทฯ
ซึ้อ จากบุคคลภายนอก
- - บริษัทฯ มีการจายเงินคาใชบริการระบบใหกับทางคูสัญญาที่ประเทศอินเดีย ผานทางบริษัท
PV Consulting จํากัด เพื่อลดคาใชจายในเรื่องภาษี เนื่องจากการจายผานบริษัท PV
Consulting จํากัด จะทําใหบริษัทชําระภาษีในอัตราที่ต่ํากวา
- สัญญากับบริษัท PV Consulting จํากัด ไดหมดอายุลงเมื่อป 2556 และบริษทั ฯ ไมไดมีการตอ
สัญญากับบริษัท PV Consulting จํากัด โดยปจจุบัน บริษัทฯ ไดมีการจายคาบริการตรงไปยัง
บริษัทผูใหบริการระบบในประเทศอินเดีย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายชําระคาบริการผานบริษัท PV Consulting จํากัด อีกในอนาคต
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8

บริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัด
(BAGS Ground)

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจาย

ลูกหนี้การคา
รายไดคาขายตั๋วโดยสาร
รายไดคาระวาง

ป 2556
(บาท)
34,049,647
174,828,919

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
7,232,194
100,070,314

967,945
3,710,620
111,048

เหตุผลและความจําเปน
- บริษัทฯ ไดขายบริษัทยอย คือ BAGS Ground ออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมป 2555 เพื่อปรับ
โครงสรางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษทั ฯ ยังคงมีการวาจาง BAGS Ground ในการใหบริการภาคพื้นใน
สนามบินในประเทศทุกแหง ยกเวนสนามบินสุวรรณภูมิ ทีมีเครื่องบินของบริษัทฯ ลงจอด
เนื่องจาก BAGS Ground เปนผูที่ไดรับสัมปทานในสนามบินนั้นๆ และเปนผูเชี่ยวชาญที่
ดําเนินธุรกิจดังกลาวมาเปนเวลานาน โดยมีการคิดราคาตามสัญญา ซึ่งเปนราคาที่
สมเหตุสมผลสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาทีบ่ ริษัทฯ วาจาง BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอย
ทั้งนี้การกําหนดราคาการใหบริการของ BAGS Ground จะมีปจจัยหลายอยางเขามาเกี่ยวของ
ขึ้นอยูกับสนามบินแตละแหง อาทิ จํานวนเที่ยวบินทีล่ งในสนามบินนั้นๆ ขอบเขตการ
ใหบริการภาคพื้น และจํานวนพนักงานที่ใหบริการ เปนตน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ยังคงมีรายการวาจาง BAGS Ground ในการใหบริการภาคพื้นอยางตอเนื่อง โดยมี
การคิดราคาตามสัญญา ซึ่งเปนราคาที่สมเหตุสมผลสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่บริษัทฯ
วาจาง BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอย ดังนั้น เมื่อมีการตอสัญญาบริษทั ฯ จะตองดําเนินการ
เปรียบเทียบราคาใหมีความสมเหตุสมผลกอนการตอสัญญาทุกครั้ง
2,315,136 - บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารและใหบริการขนสงสัมภาระแก BAGS Ground สําหรับเจาหนาที่ที่
2,222,205
ไปปฏิบัติหนาที่ที่สนามบิน ดังนั้นจึงมีการใชบริการขนสงสินคาเพื่อนํามาขายที่สนามบินส
92,931
มุยเปนประจําและจํานวนมากโดยบริษัทฯไดมีการตกลงอัตราสวนลดรอยละ 20.0 จากอัตรา
ปกติ ให BAGS Ground สําหรับการใชบริการขนสงเกิน 45 กิโลกรัมตอเที่ยว เนื่องจาก
BAGS Ground มีการใชบริการบริษัทฯอยางตอเนื่อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจากคาระวางที่กําหนดเปนอัตราทัว่ ไปใหกับลูกคา
รายอื่น แตมีอัตราสวนลดรอยละ 20.0 จากอัตราปกติ เนื่องจากมีการขนสงเปนปริมาณมาก
และรายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคตตามเงี่อนไขการคาปกติ
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บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคา
รายไดคาเชาพื้นที่

ลูกหนี้การคา
รายไดอื่นๆ
เงินมัดจําอุปกรณ

ลูกหนี้คางรับ

ป 2556
(บาท)
44,828
389,681

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
82,744
99,293

182,450
180,769
2,000

12,840,000

เหตุผลและความจําเปน
- BAGS Ground ไดเชาพื้นที่ที่สนามบินภูเก็ต และกระบี่เพื่อดําเนินธุรกิจการใหบริการภาคพื้น
ซึ่งพื้นที่ดังกลาวเปนพื้นที่ทบี่ ริษัทฯ เชามาจากการทาอากาศยาน และปลอยเชาใหแก BAGS
Ground ซึ่งเปนพื้นที่สวนทีบ่ ริษัทฯ ไมไดใชงานแลวหลังจากที่บริษทั ฯ ไดขาย BAGS
Ground ออกไป บริษทั ฯ มีการคิดคาเชาพื้นที่ดังกลาวในราคาตนทุน อยางไรก็ตาม BAGS
Ground ไดยกเลิกการเชาพื้นที่ที่สนามบินกระบี่ในเดือนพฤศจิกายน 2556 ปจจุบันจึงมีการเชา
พื้นที่เชาที่สนามบินภูเก็ตเพียงแหงเดียว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล แมวาบริษัทฯ จะใหเชาพื้นที่ในราคาทุน เนื่องจากเปน
พื้นที่เชาที่บริษัทฯ ไมไดใชประโยชน รายการจะยังคงมีตอเนื่องในอนาคตและเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาปกติ
220,010 - รายไดอื่น ประกอบดวย รายไดคาสาธารณูปโภคที่สนามบินกระบี่ คาเชาวิทยุสื่อสารที่
195,617
สนามบินสมุย และคาชดเชยในการทําอุปกรณเสียหาย และคาบัตรรักษาความปลอดภัย ซึ่ง
2,000
รายการดังกลาวมีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ เชน มีการคิดคาบริการ
สาธารณูปโภค คาไฟฟา เรียกเก็บตามมิเตอร และคาโทรศัพท ตามจํานวนที่ใชจริง ซึ่งเปนไป
ตามเงื่อนไขการคาปกติ อยางไรก็ตาม BAGS Ground ไดยกเลิกการเชาพื้นที่ที่สนามบินกระบี่
แลวในเดือนพฤศจิกายน 2556 ดังนั้นจึงไมมีรายไดคาสาธารณูปโภคอีกตอไป

-

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล มีการคิดคาบริการตามเงื่อนไขการคาปกติ และรายการ
จะยังคงมีตอเนื่องในอนาคต เวนแตรายไดที่เกี่ยวเนื่องกับการใหเชาพื้นที่ที่สนามบินกระบี่
- บริษัทฯ ใหบริการที่ปรึกษาดานการบริหารงานบริการภาคพื้นแก BAGS Ground ในป 2555
โดยสัญญามีอายุ 1 ป มูลคาตามสัญญา 12,840,000 บาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดรับชําระ
เงินลูกหนี้คางรับดังกลาวแลวในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- รายการจะไมมีตอในอนาคต โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดกําชับใหมีการชําระหนี้ ไมใหมี
การคางชําระหนี้เปนระยะเวลานานในอนาคต
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บริษัท เสียมเรียบ แอรเวยส
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด

บมจ. การบินกรุงเทพ

ลักษณะรายการ
ตัดจําหนายหนี้สูญ

ป 2556
(บาท)
297,391,434

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปน
- - บริษัทฯ ไดทําการตัดจําหนายหนี้สูญ สําหรับยอดลูกหนการคาและเงินทดรองจายแก บริษัท
เสียมเรียบ แอรเวยส อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด เนื่องจากเปนลูกหนี้ที่คางชําระมาเปนเวลานาน
จึงตัดจําหนายหนี้สูญ ในเดือนกันยายน ป 2556 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
- ลูกหนี้การคาจํานวน 4.13 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (หรือจํานวน 145.69 ลานบาท ณ วันที่
บันทึกรายการ) ยอดดังกลาวไดตั้งสํารองหนี้สูญไวแลวทัง้ จํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคา 126.33 ลานบาท (ปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน)
- เงินทดรองจายจํานวน 4.65 ลานเหรียญดอลลารสหรัฐ (หรือจํานวน 151.70 ลานบาท ณ วันที่
บันทึกรายการ) ยอดดังกลาวไดตั้งสํารองหนี้สูญไวแลวทัง้ จํานวน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
มูลคา 141.64 ลานบาท (ปรับตามอัตราแลกเปลี่ยน)
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ไมมีนโยบายการทํารายการตัดจําหนายหนี้สูญในอนาคต อยางไรก็ตามหากมีรายการ
ในอนาคต จะมีการปฏิบัติตามนโยบายการตัดจําหนายหนี้สูญ ซึ่งไดรับการอนุมัติโดย
คณะกรรมการบริษัท และหากเปนรายการระหวางกันตองผานการอนุมัติรายการจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ
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รายการระหวางกันกับ BAC
บุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง

1

2

3

บมจ. การบินกรุงเทพ

บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด

บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด

บริษัท PV Consulting จํากัด

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจายในการรับบริการ

ลูกหนี้การคา
รายไดคาเชาตูเก็บของ

คาใชจายในการรับบริการ

ป 2556
(บาท)
64,735
726,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
67,624
371,100

263,278

1,516,226

เหตุผลและความจําเปน
- BAC วาจาง บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด ใหบริการรักษาความสะอาด ภายในอาคารสํานักงานที่
สนามบินสุวรรณภูมิ มีการจายคาบริการทําความสะอาด 56,700 บาท ตอเดือน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ยังมีความจําเปนที่จะตองวาจาง บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด ในการใหบริการดังกลาวใน
สนามบินสุวรรณภูมิ อยางตอเนื่อง
- บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาในการวาจางกอนการทําสัญญา และมีการกําหนดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติ
175,489 - บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด ไดเชาตูเพื่อใชเก็บของจาก BAC
217,224 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

626,415

- BAC มีการคิดราคากับมอรแดนฟรี เทาที่คิดกับบุคคลภายนอก มีการกําหนดราคาตามเงื่อนไข
การคาปกติเปรียบเทียบได รายการดังกลาวยังคงมีตอ เนื่องในอนาคต
- BAC ไดวาจางบริษัท PV Consulting จํากัด ในการใหบริการในการทําการตลาดใน
ตางประเทศ มีการคิดราคาตามที่ตกลงในสัญญา ชําระคาบริการเปนรายไตรมาส
- BAC ไดยกเลิกสัญญากับบริษัท PV Consulting จํากัด แลวในเดือนพฤษภาคม 2557

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทไมมีนโยบายวาจางบริษทั PV Consulting จํากัด อีกในอนาคต
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บมจ. การบินกรุงเทพ

รายการระหวางกันกับ PGGS
บุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง

1

2

บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด

บริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัด

ลักษณะรายการ
เจาหนี้การคา
คาใชจายในการรับบริการ

เจาหนี้การคา
คาใชจาย
เงินมัดจํา

ป 2556
(บาท)
564,960
528,000

ไตรมาส 2 ป 2557
(บาท)
141,240
264,000

20,201,550
18,879,953
2,100,000

เหตุผลและความจําเปน
- PGGS วาจาง บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด ใหบริการรักษาความปลอดภัย อาคารคลังสินคาที่
สนามบินสมุย มีการจายคาบริการ 44,000 บาท ตอเดือน

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทฯ ยังมีความจําเปนที่จะตองวาจาง บริษัท เอ.พี เชริฟ จํากัด ในการใหบริการดังกลาวใน
สนามบินสมุย อยางตอเนื่อง
- บริษัทฯ มีการเปรียบเทียบราคาในการวาจางกอนการทําสัญญา และมีการกําหนดราคาตาม
เงื่อนไขการคาปกติ
9,486,620 - บริษัทฯ ไดขายบริษัทยอย คือ BAGS Ground ออกไปเมื่อเดือนสิงหาคมป 2555 เพื่อปรับ
17,664,000
โครงสรางธุรกิจ ทั้งนี้ บริษทั ฯ ยังคงมีการวาจาง BAGS Ground ในการใหบริการภาคพื้นใน
สนามบินตางๆ ที่มีเครื่องบินของบริษัทฯ ลงจอด เนื่องจาก BAGS Ground เปนผูที่ไดรับ
สัมปทานในสนามบินนั้นๆ และเปนผูเชี่ยวชาญที่ดําเนินธุรกิจดังกลาวมาเปนเวลานาน โดยมี
การคิดราคาตามสัญญา ซึ่งเปนราคาที่สมเหตุสมผลสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่บริษัทฯ
วาจาง BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยการใหบริการสําหรับ PGGS คือการใหบริการที่
สนามบินสมุย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
- PGGS ยังคงมีรายการวาจาง BAGS Ground ในการใหบริการภาคพื้นอยางตอเนื่อง โดยมีการ
คิดราคาตามสัญญา ซึ่งเปนราคาที่สมเหตุสมผลสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่บริษัทฯ
วาจาง BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอย ดังนั้น เมื่อมีการตอสัญญาบริษทั ฯ จะตองดําเนินการ
เปรียบเทียบราคาใหมีความสมเหตุสมผลกอนการตอสัญญาทุกครั้ง
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14.4

บมจ. การบินกรุงเทพ

มาตรการอนุมัติการทํารายการระหวางกันสําหรับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง

บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับประกาศคําสั่งหรือขอกําหนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบริหารหรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามี
สวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
ในกรณีที่กฎหมายกําหนดใหตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการทํารายการและความสมเหตุสมผลของรายการ
นั้นๆ ทั้งนี้ การทํารายการที่เปนขอตกลงทํางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป และการทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไม
เปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ใหมีหลักการดังนี้
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการระหวางกันที่เปนขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอย กับ
กรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ ไดรับอนุมัติเปนหลักการจากคณะกรรมการบริษัทฯ ใหฝายจัดการ สามารถอนุมัติ
การทําธุรกรรมดังกลาวไดหากรายการดังกลาวนั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป
ในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มี
ความเกี่ยวของ
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทํารายงานสรุปการทําธุรกรรมดังกลาว เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและการ
ประชุมคณะกรรมการในทุกไตรมาส โดยฝายตรวจสอบภายในจะเปนผูตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานพรอมทั้งทบทวนขั้นตอน
การปฏิบัติงานใหมีความเหมาะสม
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
การทํารายการที่เปนขอตกลงทางการคาที่ไมเปนเงื่อนไขการคาโดยทั่วไป
จะตองถูกพิจารณาและใหความเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบกอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาอนุมัติตอไป ทั้งนี้ ให
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกาหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้น บริษัทฯ จะแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี เพื่อใหมั่นใจวาการเขาทํา
รายการดังกลาวมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป
และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ
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นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางทํารายการระหวางกันในอนาคตสําหรับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและบุคคล
ที่เสมือนมีความขัดแยง
การวาจางงานบริการตางๆ

บริษัทฯ มีการวาจางบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง ในการใหบริการตางๆ ที่บริษัทฯ มีเสนทางการบิน อาทิ สนามบิน
สุวรรณภูมิ สนามบินสมุย สนามบินสุโขทัย สนามบินตราด เปนตน โดยเปนการใหบริการทําความสะอาด รักษาความปลอดภัย
ขนสงสัมภาระ ขนสงผูโดยสาร การใหบริการการจัดการสนามบิน บริการทําสวน การกอสราง การควบคุมระบบ การเปนตัวแทน
การออกสินคาจากศุลกากร เปนตน ไดแก บริษัท กรุงเทพบริการการบิน จํากัด บริษัท กรุงเทพบริการความปลอดภัย จํากัด ซึ่ง
บริษัทฯ กําหนดนโยบายรายการระหวางกัน โดยกําหนดใหมีการทําสัญญา และกําหนดราคาโดยใชตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่มใน
อัตรารอยละ 5.0-20.0 ตามแตละสนามบินซึ่งมีปริมาณงาน และจํานวนเที่ยวบินที่ไมเทากัน และบริษัท เอ.พี.เชริฟ จํากัด ซึ่งคิดราคา
ตามราคาตลาด โดยมีการเปรียบเทียบราคากอนการวาจาง
การวาจางงานบริการภาคพื้น
บริษัทฯ วาจางงานบริการภาคพื้น โดยมีทั้งการใหบริการในสนามบิน และการใหบริการในลานจอดเครื่องบิน กับบริษัท
แบกสบริการภาคพื้น จํากัด ในการใหบริการภาคพื้นในสนามบินตางๆ ที่มีเครื่องบินของบริษัทฯ ลงจอด โดยมีการคิดราคาตาม
สัญญา ซึ่งเปนราคาที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการที่บริษัทฯ วาจาง BFS Ground ซึ่งเปนบริษัทยอย โดยในอนาคตเมื่อมีการตอ
สัญญาบริษัทฯ จะตองดําเนินการเปรียบเทียบราคาใหมีความสมเหตุสมผลกอนการตอสัญญาทุกครั้ง
การใหเชาพื้นที่
บริษัทฯ ใหเชาพื้นที่ในบริเวณสนามบินสมุย ใหแก บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด บริษัท สมุยแอคคอม จํากัด และ
บริษัท มอรแดนฟรี จํากัด และจะมีการใหเชาอยางตอเนื่อง บริษัทฯ กําหนดนโยบายรายการระหวางกัน โดยกําหนดราคาตามราคา
ตลาดที่สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ใหบุคคลภายนอกอื่นเชา
การใหบริการเชาเหมาลําประเภท Chartered Flight และ Medical Flight
บริษัทฯ ใหบริการเชาเหมาลําประเภท Chartered Flight และ Medical Flightใหแก บริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด
และ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และจะมีการใหบริการอยางตอเนื่อง บริษัทฯ กําหนดนโยบายรายการระหวางกัน
โดยกําหนดราคาดวยวิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไมนอยกวารอยละ 15.0
การใหบริการดานบริหารจัดการและซอมบํารุงเฮลิคอปเตอร
บริษัทฯ ใหบริการบริหารจัดการและซอมบํารุงเฮลิคอปเตอร เนื่องจากบริษัทฯ มีบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญแก บริษัท
กรุงเทพเฮลิคอปเตอรเซอรวิสเซส จํากัด โดยคาบริหารจัดการมีการกําหนดคาบริการตามสัญญาซึ่งเปนคาบริการที่บริษัทฯ ไมไดมี
คาใชจายใดๆ เพิ่มเติมเนื่องจากบริษัทฯ ตองจายคาใชจายในสวนดังกลาวอยูแลว สวนบริการการซอมบํารุง บริษัทฯ มีการกําหนด
ราคาดวยวิธีตนทุนบวกอัตรากําไรไมนอยกวารอยละ 15.0
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เงินกูยืม
บริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะกูหรือหรือใหกูกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต รวมถึงการค้ําประกัน หรือการนํา
ทรัพยสินของบริษัทฯหรือบริษัทยอยไปค้ําประกัน ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการชําระหนี้และไดรับชําระหนี้เงินกูยืมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทั้งหมดแลวในเดือนพฤษภาคม 2557 ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดทําการชําระหนี้และไดรับชําระหนี้เงินกูยืมกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทั้งหมดแลวในเดือนพฤษภาคม 2557 ปจจุบันบริษัทฯ อยูระหวางการเจรจากับทางกรมศุลกากรเพื่อหาขอสรุปในการ
ปลดหนังสือค้ําประกันของบริษัท มอรแดนฟรี จํากัด
การจําหนายตั๋วโดยสาร
บริษัทฯ ขายตั๋วโดยสารของบริษัทฯ ใหกับ บริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด
(มหาชน) บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพตราด จํากัด บริษัท สมิติเวช จํากัด(มหาชน) บริษัท
วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด และบริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัด ซึ่งจะมีรายการตอเนื่องในอนาคต ทั้งนี้บริษัทฯ กําหนด
นโยบายรายการระหวางกันโดยกําหนดราคาตลาด หรือราคาที่ทําใหบริษัทฯ มีรายรับสุทธิเทียบเทากับที่ขายใหกับบุคคลภายนอก
อื่น และดําเนินการเรียกชําระเงินภายใตเงื่อนไขการคาเดียวกันกับทีข่ ายใหบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งเทากับ 30 วัน
การใหบริการขนสงสินคา
บริษัทฯ ใหบริการขนสงสินคาใหแก บริษัท พาราไดซ ชอปปง จํากัด บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพสมุย จํากัด และบริษัท
เนชั่นแนล เฮลทแคร ซิสเท็มส จํากัด บริษัท วิทยุการบินแหงประเทศไทย จํากัด และบริษัท แบกสบริการภาคพื้น จํากัด ซึ่งจะมีการ
ใหบริการอยางตอเนื่องในอนาคต
บริษัทฯ
กําหนดนโยบายรายการระหวางกันโดยกําหนดราคาตามราคาตลาดที่สามารถ
เปรียบเทียบไดกับราคาที่ขายใหบุคคลภายนอกอื่น เวนแตกรณีที่มีการขนสงเปนจํานวนมากตอเที่ยว จะมีการใหสวนลดเพิ่ม และ
ดําเนินการเรียกชําระเงินภายใตเงื่อนไขการคาเดียวกันกับที่ใหบริการบุคคลภายนอกอื่นๆ ซึ่งเทากับ 30 วัน
การใหบริการรถขนของขนาดเล็ก
BFS Ground ใหบริการขนสงสินคาใหแก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวช จํากัด
(มหาชน) และจะมีการใหบริการอยางตอเนื่องในอนาคต โดยรายการที่ทํากับ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) จะมีการ
กําหนดราคาคาบริการต่ํากวาที่ใหกับลูกคารายอื่น เนื่องจาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) เปนลูกคารายใหญและมี
การใชบริการของ BFS Ground อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ สวนรายการที่ทํากับ บริษัท สมิติเวช จํากัด (มหาชน) จะมีการกําหนด
ราคาตามราคาตลาดที่สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่ขายใหบุคคลภายนอกอื่น
การใชบริการโรงแรม
บริษัทฯ มีการใชบริการโรงแรมของ บริษัท สินทรัพยสโุ ขทัย จํากัด และบริษัท สมุยปาลมบีชรีสอรท จํากัด สําหรับ
พนักงานที่ไปปฎิบัติหนาที่ตามสถานที่ตางๆ อาทิ สนามบินสมุย และสนามบินสุโขทัย รายการดังกลาวจะมีอยางตอเนื่องในอนาคต
โดยคาบริการที่จายเปนราคาที่ต่ํากวาราคาที่บริษัทฯ ดังกลาวใหกับบุคคลภายนอกโดยเปรียบเทียบ เนื่องจากบริษัทฯ มีการใช
บริการอยางตอเนื่อง
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การใชบริการอื่นๆ
บริษัทฯ ยังมีการใชบริการอื่นๆ จากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เชน บริการรถขนสงผูโดยสารและสัมภาระ จาก บริษัท
กรุงเทพลิมูซีน จํากัด และบริษัท สมุยแอคคอม จํากัด บริการจองโรงแรม จากบริษัท บางกอก แทรเวล คลับ จํากัด บริการจองตั๋ว
โดยสารในเสนทางที่บริษัทฯ ไมไดใหบริการ จากบริษัท บางกอกแอรทัวร (1988) จํากัด และบริการตรวจสุขภาพและรักษาพยาบาล
จาก บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด (มหาชน) และ บริษัท โรงพยาบาลพญาไท 1 จํากัด เปนตน โดยรายการดังกลาวยังคงมี
ตอเนื่องในอนาคตและเปนราคาตลาด
การติดตามหนี้และการตัดจําหนายหนี้สูญ
รายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงและรายการกับบุคคลที่เสมือนมีความขัดแยง บริษัทฯ จะมีการติดตามหนี้และตัด
จําหนายหนี้สูญตามนโยบายและขอปฏิบัติเกี่ยวกับลูกหนี้ หนี้สงสัยจะสูญและหนี้สูญ ของบริษัทฯ โดยฝายบัญชีจะมีการติดตามทวง
ถามทันทีที่ครบกําหนดชําระหนี้ หากทวงถามแลวยังไมไดรับชําระภายใน 45 วัน ฝายบัญชีจะสงใหฝายกฎหมายดําเนินการตอไป
พรอมตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญตามนโยบายที่บริษัทฯ กําหนด หากมีการตั้งคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญเต็มจํานวนแลว และคาดหมายได
อยางแนนอนแลววาจะไมไดรับชําระหนี้ ฝายที่เกี่ยวของสามารถนําเสนอเพื่อขอตัดจําหนายหนีส้ ูญ พรอมระบุเหตุผลตอผูมีอํานาจ
อนุมัติตามวงเงินที่กําหนด ซึ่งไมเกิน 1 ลานบาทเปนอํานาจของกรรมการผูอํานวยการใหญ ไมเกิน 5 ลานบาทเปนอํานาจของคณะ
กรรมการบริหาร และตั้งแต 5 ลานบาทขึ้นไปเปนอํานาจของคณะกรรมการบริษัท
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