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11. รายการระหวางกัน 

11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2549 และป 2550  

บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้ 

 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ 

1 บริษัท  พรีเมียร ฟชชั่น แคปปตอล จํากัด  (PFC)  

 

PFC ประกอบธุรกิจบริการจัดการธุรกิจบริษัท และการลงทุนในกลุมบริษัทพรีเมียร มีสถานะเปนบริษัทแม ถือหุนในบริษัทคิดเปน

รอยละ 85 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว โดย PFC มีกรรมการรวมกับบริษัท 3 ทาน คือ นายวิเชียร พงศธร นางดวงทิพย 

เอี่ยมรุงโรจน และนายสมชาย ชุณหรัศมิ์   

2 บริษัท พรีเมียร เอน็เตอรไพรซ จํากดั (มหาชน) (PE)  PE ประกอบธุรกิจดานลงทุนในธุรกิจบริการทางการเงิน มีสถานะเปนบริษัทรวม ปจจุบันอยูระหวางการฟนฟูกิจการ โดยมีบริษัท 

พรีเมียร แพลนเนอร จํากัด (พรีเมียร แพลนเนอร) เปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ โดยพรีเมียร แพลนเนอร มีกรรมการรวมกับบรษิทั 

2 ทาน ไดแก นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน  

3 บริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากดั (คาลบี)้ คาลบี้ประกอบธุรกิจผลิตขนมขบเคี้ยว ซึ่งบริษัทยอยของบริษัท ไดแก บริษัท พรีเมียร แคนนิ่ง อินดัสตรี้ จํากัด ถือหุนในสัดสวน

รอยละ 19 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลวของ คาลบี้ โดย คาลบี้ มีกรรมการรวมกับบริษัท 1 ทาน คือ นายวิเชียร พงศธร  

4 บริษัท ไอคิวเอ แลบอราทอรี จํากัด (IQA) IQA ประกอบธุรกิจบริการตรวจสอบวิเคราะหคุณภาพสินคา อาหาร น้ํา และสิ่งแวดลอม และใหคําปรึกษา มี PFC เปนผูถือหุน

ใหญ มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดย IQA มีกรรมการรวมกับบริษัท ไดแก นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน 

5 บริษัท เสรีเซ็นเตอร แมเนจเมนท จาํกัด (SCM) SCM ประกอบธุรกิจใหเชาและบริหารอาคารศูนยการคาและอาคารสํานักงาน มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดย SCM มี

กรรมการรวมกับบริษัท 2 ทานคือ นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน  

6 บริษัท พรีเมียร อนิเตอร ลิซซิ่ง จํากดั (PIL) PIL ประกอบธุรกิจใหบริการรถเชาเพื่อการดําเนินงาน (Operating Lease) มี PC 2000 เปนผูถือหุนใหญ และมี PE เปนผูถือหุนใหญ

ทางออม PIL มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดย PIL มีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทานคือ นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย 

เอี่ยมรุงโรจน 

7 บริษัท ดาตาโปร คอมพิวเตอร ซิสเต็มส จํากัด (DCS) DCS ประกอบธุรกิจดานการจําหนายและใหบริการสินคาเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับธุรกิจแบบครบวงจร มีบริษัท พรีเมียร 

เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญ และมีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดย DCS มีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทาน คือ

นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน  

8 บริษัท พรีเมียร แคปปตอล (2000) จํากัด (PC2000) PC 2000 ประกอบธุรกิจใหบริการดานเชาซื้อและบริการสินเชื่อเพื่อธุรกิจตางๆ มี PE เปนบริษัทใหญ มีสถานะเปนบริษัทที่

เกี่ยวของ และมีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทาน คือ นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน   
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 บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ 

9 บริษัท พรีเมียร รีสอรท กระบี่ จาํกดั (PRK) PRK ประกอบธุรกิจใหบริการโรงแรม มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดย PRK มีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทานคือ นายวิเชียร 

พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน 

10 บริษัท พรีเมียร แมนูแฟคเจอริ่ง จาํกัด (PMN) PMN ประกอบธุรกิจผลิตเตาแกสและตูทําน้ําเย็น มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดย PMN มีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทาน คือ 

นายวิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน  

11 บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพรดักส จํากดั (PPP) PPP ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายอาหารสุนัข ภายหลังการปรับโครงสรางการถือหุนในป 2549 PPP มีสถานะเปนบริษัทที่

เกี่ยวของ โดยมี PFC เปนบริษัทแมรวมกันกับบริษัท และถือหุนทั้งหมดใน PPP โดย PPP มีกรรมการรวมกับบริษัท 3 ทาน คือ นาย

วิเชียร พงศธร นางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน และนายสมชาย ชุณหรัศมิ์ 

อยางไรก็ตามกอนการปรับโครงสรางการถือหุน PPP มีสถานะเปนบริษัทยอยที่มีบริษัทเปนผูถือหุน (โครงสรางการถือหุนกอน

ปรับโครงสราง สามารถพิจารณาไดจากสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 2.ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอยอย 2.2 ภาพรวม

การประกอบธุรกิจ)  

12 บริษัท พรีเมียร โพรดักส จํากดั (PP)  PP ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอม ผลิตภัณฑบําบัดน้ําเสีย และวัสดุกอสราง เชน ถังบําบัดน้ํา

เสีย ถังเก็บน้ํา เปนตน โดย PP มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ ปจจุบันอยูระหวางการฟนฟูกิจการ โดยมีบริษัท พรีเมียร แพลนเนอร 

จํากัด เปนผูบริหารแผนฟนฟูกิจการ โดยพรีเมียร แพลนเนอร มีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทาน ไดแก นายวิเชียร พงศธร และนาง

ดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน 

13 บริษัท อิมพิเรียล อีเกิ้ล จํากัด (IME) IME ประกอบธุรกิจใหบริการจัดเก็บเอกสาร มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดย IME มีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทาน คือ นาย

วิเชียร พงศธร และนางดวงทิพย เอี่ยมรุงโรจน 

14 บริษัท พรีเมียร ซีอี จํากดั (PCE) PCE ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายโทรทัศนและเครื่องเสียงติดรถยนต มีสถานะเปนบริษัทที่เกี่ยวของ 
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ลักษณะของรายการระหวางกัน 

 
สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2549 แลป 2550 ระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัทที่เกี่ยวของ 

มูลคารายการระหวางกัน  (ลานบาท) 
บุคคล/นิตบิุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ 

ป 2549 ป 2550 
ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

1. บริษัท พรีเมียร ฟชชั่น 

แคปปตอล จํากัด (PFC) 

 

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัท และบริษัทยอย/บริษัทที่

เกี่ยวของ ประกอบดวย PMF PCI PFP และ PPP จายคาที่ปรึกษา

ใหแก PFC ตามสัญญาวาจางบริหารและใหคําปรึกษาธุรกิจ ซึ่งมี

ระยะเวลาของสัญญาเริ่ม 1 ก.พ.2549 จนถึง 31 ธ.ค.2549 และเมื่อ

ครบกําหนดอายุสัญญาใหถือวาสัญญามีผลใชบังคับกันตอไปอีกคราว

ละ 1 ป สัญญาดังกลาว PFC เขามาดําเนินการแทน PC2000 ตามการ

ปรับโครงสรางทางธุรกิจของสายบริการทางการเงินเมื่อปลายป 2548 

โดยนโยบายราคากําหนดจากโครงสรางของธุรกิจของบริษัทที่ PFC 

ใหบริการ โดยบริษัท PCI และ PMF จายให PFC เดือนละ 514,000 

บาท  PFP และ PPP จายเดือนละ 216,000 บาท     

20.70 21.10 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบวาการเขาทําสัญญาดังกลาว 

สืบเนื่องจาก PFC มีผูบริหาร บุคลากรที่บริหารงานดานการ 

วางแผนนโยบายในการดําเนินธุรกิจใหกับกลุมบริษัท เพื่อให  

แตละบริษัทในกลุมดําเนินงานตามนโยบาย  และไดรับการ

เสนอแนะแนวทางดําเนินงานดานตางๆ เชน งานตรวจสอบ

ภายใน  งานบัญชีการเงิน  งานพัฒนาธุรกิจและการลงทุน 

ประกอบกับการคิดราคามีความเปนธรรม เนื่องจากการคํานวณ

ราคากําหนดจากโครงสรางทางธุรกิจของแตละบริษัทที่ PFC 

ใหบริการ เชน ยอดขาย สินทรัพย จํานวนพนักงาน เปนตน โดย

แตละบริษัทไดรับประโยชนจากการทําสัญญา ดังนั้นจึงเห็นวา

รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและยอมรับได  

 คาใชจายในการขายและบริหาร : ในป 2549 PMF จายคาฝกอบรม

ใหกับ  PFC เนื่องจากไดสงพนักงานเขารวมอบรมตามหลักสูตรที่ 

PFC จัดขึ้น โดยคาฝกอบรมจายตามตนทุนการอบรมที่เกิดขึ้นจริง 

สําหรับป 2550 บริษัทและ PCI จายคาเชาหองประชุมและคาบริการ

รถตูใหกับ PFC ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  

0.10 0.05 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการจายคาฝกอบรม และ

การจายคาใชจายตางๆ ดังกลาวมีความเหมาะสม เนื่องจากการ

ฝกอบรมไดชวยเสริมความรูของพนักงาน ประกอบกับการคิด

ราคาระหวางกันไมเนนการหาผลกําไร จึงเห็นวารายการดังกลาว

มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล    
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สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2549 แลป 2550 ระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัทที่เกี่ยวของ 

มูลคารายการระหวางกัน  (ลานบาท) 
บุคคล/นิตบิุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ 

ป 2549 ป 2550 
ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

 การขายหุน PPP : บริษัทขายหุน PPP ใหแก PFC จํานวน 24.50 ลาน

หุน เพื่อปรับโครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท สงผลใหภายหลัง

การขายหุน PPP จึงไมมีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัทอีกตอไป 

ทั้งนี้ราคาขายกําหนดจากมูลคาสินทรัพยสุทธิของ PPP และมูลคา

สินทรัพยสุทธิของ PCI PFP และ PMF เนื่องจากในขณะนั้นบริษัท

ดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทยอยของ PPP 

313.82 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการ

ปรับปรุงโครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท และราคาซื้อเปน

ราคาที่เหมาะสม จึงเห็นวารายการดังกลาวเหมาะสมและราคา

ขายหุนมีความยุติธรรม 

 การซื้อหุน PMF PCI และ PFP : ในป 2549 และไตรมาสที่ 3 ของป 

2550 บริษัทซื้อหุน PCI PFP และ PMF ตามลําดับ จาก PPP เพื่อปรับ

โครงสรางการถือหุน สงผลใหภายหลังการซื้อหุน บริษัทถือหุน

ทางตรงรอยละ 100 ในบริษัทดังกลาว โดยมูลคาซื้อกําหนดจากมูลคา

สินทรัพยสุทธิของ PCI และ PFP และมูลคาปจจุบันของกระแสเงิน

สดสุทธิของ PMF  

ยอดคงคาง : ลูกหนี้จากการจําหนายเงินลงทุน 

PFC คงคางคาหุน PPP  ซึ่งเปนยอดสุทธิจากขาย PPP และการซื้อ 

PCI PFP ดังกลาวขางตน  

295.41 

 

 

 

 

 

 

 

18.41 

60.00 

 

 

 

 

 

 

 

18.41* 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปนการ

ปรับปรุงโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท เพื่อขจัดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต และราคาซื้อ

เปนราคาที่เหมาะสม จึงเห็นวารายการดังกลาวเหมาะสมและ

สมเหตุสมผล  

* ในงวด 9 เดือนของป 2550 บริษัทมีการตั้งสํารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสําหรับลูกหนี้คางคาหุน สงผลให ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 จึงไมมียอดคงคางในงบการเงิน 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ 
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2. บริษัท พรีเมียร เอน็เตอร

ไพรซ จํากดั (มหาชน) (PE) 

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัทไดตัดจายคาสิทธิการเชา จาก

มูลคาสิทธิการเชารวม 36.21 ลานบาท ซึ่งเกิดจากเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.33 

บริษัทไดเขาทําสัญญาเชาระยะยาวกับ PE (อายุสัญญา 20 ป ตั้งแต   

4 มิ.ย.2533 – 3 มิ.ย.2553) เพื่อใชเปนพื้นที่สํานักงานใหญของบริษัท 

ณ อาคารพรีเมียรคอรเปอเรทปารค หอง 2048-2062 ชั้นที่ 2/D หอง 

3049-3057 ชั้นที่ 3/D หองที่ 4026-4041 ชั้นที่ 4/D โดย PE คิดคาเชา

ตามพื้นที่ใชงานจริง (พื้นที่ใชงานทั้งหมดเทากับ 2,174.55 ตาราง

เมตร) และบริษัทไดจายคาเชาครั้งเดียว ณ วันทําสัญญา  

1.81 1.81 คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบวาการตัดจายคาสิทธิการเชา

เกิดจากการทําสัญญาเชาพื้นที่ในอดีต ประกอบกับเมื่อพิจารณา

ราคาเชาตอตารางเมตรเห็นวาบริษัทไดรับประโยชน เนื่องจากคา

เชามีราคาถูกกวาการไปเชาพื้นที่จากบุคคลภายนอก ดังนั้นจึง

เห็นวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ : ในไตรมาสที่ 4 ของป 2548 บริษัทได

ซื้อหนี้ของ PE จากเจาหนี้สถาบันการเงินของ PE จํานวน 523.7 ลาน

บาท ในราคา 100 ลานบาท โดยบริษัทไดรับชําระเปนหุนสามัญของ 

PE 177.2 ลานหุน ในราคาหุนละ 0.21 บาท และมูลหนี้ 64.46 ลาน

บาท ซึ่ง PE จะชําระหนี้ใหกับบริษัทตั้งแตป 2550-2558 โดยมีอัตรา

ดอกเบี้ยรอยละ 4.5 ตอปสําหรับป 2549-2550 หลังจากนั้นอัตรา

ดอกเบี้ยเทากับ MLR   

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับซื้อยกมาตนงวด 

รับชําระคืนจาก PE ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือเงินลงทุนในลูกหนีท้ี่รับซื้อยกไปปลายงวด 

ดอกเบี้ยรับ  

ยอดคงคาง 

ดอกเบี้ยคางรับ 

 

 

 

 

 

 

 

64.46 

- 

64.46 

3.03  

 

2.26 

 

 

 

 

 

 

 

64.46 

(4.30) 

60.16 

2.97 

 

2.58 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบวาการซื้อหนี้ของ PE ทําเพื่อ

ประโยชนในการบริหารเงินของกลุมบริษัท ซึ่งพิจารณาจาก

ความสามารถหรือสภาพคลองทางการเงินของแตละบริษัทใน

กลุมในขณะนั้นๆ  โดยไดรับการปลดหนี้เปนจํานวนมากจาก

เจาหนี้สถาบันการเงิน ประกอบกับเงื่อนไขในการชําระหนี้จาก 

PE มีความเหมาะสม และเปนประโยชนตอบริษัท จึงเห็นวา

รายการดังกลาวสมเหตุสมผลและยอมรับได 
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 สัญญาแฟคตอริ่ง : บริษัททําสัญญาแฟคตอริ่งกับ PE เพื่อขายลด

ลูกหนี้การคา ซึ่งเปนการบริหารเงินเพื่อใหมีสภาพคลองในการ

ดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนเงินในการขายลดตามใบแจงหนี้เทากับ   

6 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตรา MLR+0.5% ของธนาคาร

พาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งเทียบเคียงไดกับการทําสัญญากับผูใหบริการ   

รายอื่น 

ดอกเบี้ยจาย 

ยอดคงคาง  

เจาหนี้แฟคตอริ่ง  

 

 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

0.13 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการขายลดลูกหนี้การคาใหแก 

PE เปนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อสภาพคลอง

ในการดําเนินงาน ประกอบกับนโยบายกําหนดราคาเปนราคา

ตลาด จึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสม และเปนราคา

ยุติธรรม 

3. บริษัท คาลบี้ธนาวัธน จํากดั 

(คาลบี)้ 

ซื้อสินคา : บริษัทซื้อสินคาจาก คาลบี้ ไดแก ขนมขบเคี้ยวประเภท

ตางๆ ภายใตตราสินคา คาลบี้ ซีฟช แจกซ บันบัน (รายละเอียดของ

แตละผลิตภัณฑสามารถดูไดในสวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 3.

การประกอบธุรกิจของแตละสายผลิตภัณฑ หัวขอยอย 3.1.1 ลักษณะ

ผลิตภัณฑหรือบริการ) เพื่อนํามาจําหนายตอใหแกลูกคา ซึ่งเปนไป

ตามสัญญาการแตงตั้งตัวแทนจําหนาย โดยมีนโยบายกําหนดราคา

จากตนทุนสินคาบวกอัตรากําไร ซึ่งเปนเงื่อนไขทางการคาปกติและ

เปนราคาตลาด นอกจากนี้บริษัทมีการเรียกเก็บคาใชจายในการ

สงเสริมการขายจากคาลบี้ในกรณีที่โมเดิรนเทรดเรียกเก็บจากบริษัท  

ยอดคงคาง 

เจาหนี้การคา  

ลูกหนี้การคา  

325.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46.65 

4.12 

328.26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47.40 

2.98 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการซื้อสินคาดังกลาว

เกิดขึ้นจากการที่บริษัทเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับคาลบี้ 

โดยเปนธุรกิจปกติของบริษัท และมีนโยบายกําหนดราคาที่เปน

ธรรม และเปนเงื่อนไขทางการคาปกติ เมื่อเทียบกับนโยบายการ

กําหนดราคาในการเปนตัวแทนจําหนายสินคาใหกับผูผลิตสินคา

รายอื่น จึงเห็นวารายการดังกลาวเหมาะสมและสมเหตุสมผล 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                  

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 11. รายการระหวางกัน  หนา 87 

สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2549 แลป 2550 ระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัทที่เกี่ยวของ 

มูลคารายการระหวางกัน  (ลานบาท) 
บุคคล/นิตบิุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ 
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4. บริษัท พรีเมียร โพรดักส 

จํากัด (PP) 

ซื้อสินคา : PFP และ PCI ซื้อสินคาจาก PP ไดแก ใบพัดปมน้ํา ปมน้ํา 

หลังคาเพื่อนํามาซอมแซมบอบําบัดน้ําเสีย และอาคารโรงงาน  โดยมี

ราคาซื้อผลิตภัณฑตามราคาตลาด  

- 0.67 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการซื้อสินคาดังกลาว

เกิดขึ้นเนื่องจาก PP เปนผูจําหนายผลิตภัณฑระบบบําบัดน้ําเสีย

และวัสดุกอสราง และ PFP ซื้อสินคาดังกลาวเพื่อซอมแซม โดย

มีนโยบายการกําหนดราคาที่เปนธรรมและเปนเงื่อนไขทาง

การค าปกติ  จึ ง เห็ นว า ร ายการดั งกล า ว เหมาะสมและ

สมเหตุสมผล 

 ซื้ออุปกรณ : PMF ซื้ออุปกรณจาก PP ไดแก แผน metal sheet เพื่อ

นํามาใชในการปรับปรุงโรงงาน โดยมีราคาซื้อผลิตภัณฑตามราคา

ตลาด 

- 0.20 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการซื้อสินคาดังกลาว

เกิดขึ้นเนื่องจาก PP เปนผูจําหนายผลิตภัณฑวัสดุกอสราง และ 

PMF ซื้อสินคาดังกลาวเพื่อนํามาใชในการปรับปรุงโรงงาน โดย

มีนโยบายการกําหนดราคาที่เปนธรรมและเปนเงื่อนไขทาง

การค าปกติ  จึ ง เห็ นว า ร ายการดั งกล า ว เหมาะสมและ

สมเหตุสมผล  

5. บริษัท ไอคิวเอ แลบอราทอรี 

จํากัด (IQA) 

คาใชจายในการขายและบริหาร :  PCI และ PFP จายคาทดสอบ

คุณภาพสินคาให IQA เพื่อนําผลที่ไดจากการทดสอบมาวัดคุณภาพ

ของสินค า  เพื่ อ เปนประโยชน ในการควบคุมการผลิตใหมี

ประสิทธิภาพ โดย IQA  คิดคาทดสอบสินคาในอัตราเดียวกับลูกคา

รายอื่น 

ยอดคงคาง 

เจาหนี้การคา 

0.20 

 

 

 

 

 

0.03 

0.35 

 

 

 

 

 

0.06 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการจายคาใชจายดังกลาว

เปนธุรกิจปกติ โดย IQA เปนผูเชี่ยวชาญในการวิเคราะหคุณภาพ

สินคา และราคาที่จายเปนอัตราตลาด จึงเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสมและเปนราคายุติธรรม 
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 คาใชจายในการขายและบริหาร : PMF จายคาตรวจสอบคุณภาพน้ํา 

ใหแก IQA โดย IQA คิดคาตรวจสอบน้ําในอัตราเดียวกับลูกคาราย

อื่น  

0.10 0.27 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการจายคาใชจายดังกลาว

เปนธุรกิจปกติ โดย IQA เปนผูเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ และ

ราคาที่จายเปนอัตราตลาด จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความ

เหมาะสมและเปนราคายุติธรรม 

6. บริษัท เสรีเซ็นเตอร      

แมเนจเมนท จํากดั (SCM)  

 

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัทจายคาบริการสวนกลาง และ

คาบริการรักษาความสะอาดภายในพื้นที่เชาอาคารสํานักงานในสวน

พื้นที่เชาตามขอ 2 ซึ่งเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาบริการสําหรับผู

เชาอาคารพรีเมียรคอรเปอเรทปารค ในอัตราคาบริการงานรักษาความ

สะอาดเดือนละ 18,570.66 บาท ซึ่งคํานวณจากตนทุนงานบริการที่

ใหบริการ และคาบริหารสวนกลาง 100 บาท/ตร.ม. สําหรับพื้นที่เชา

รวม 2,174.55 ตารางเมตร คิดเปนคาบริการรวมตอตารางเมตรเทากับ 

108.54 บาท (เปนอัตราคาบริการระหวาง 1 ก.พ.50 - 31 ม.ค.51) และ

จายคาไฟฟา คาโทรศัพทให SCM ตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริง  

4.90 5.10 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการจายคาใชจายดังกลาว

เปนการจายเพื่อการรักษาความสะอาดบริเวณพื้นที่อาคาร

สํานักงาน และเปนคาใชจายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานปกติ 

ประกอบกับเปนการใหบริการภายในกลุมที่ไมไดมุงเนนกําไร

และอัตราคาบริการถูกกวาราคาตลาดโดยทั่วไป  จึงเห็นวา

รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล  

7. บริษัท พรีเมียร อนิเตอร    

ลิซซิ่ง จํากัด (PIL) 

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัท และบริษัทยอย/บริษัท   

ที่เกี่ยวของประกอบดวย PMF PCI PFP และ PPP จายคาเชารถยนต

ใหแก PIL สําหรับคาเชารถยนตใหผูบริหาร และรถบรรทุกของ

บริษัทสําหรับการจัดจําหนายสินคา โดยเปนสัญญาเชารถยนต

ประเภทสัญญาเชาดําเนินงาน (Operating Lease) โดยมีคาเชาตาม

อัตราตลาดทั่วไป  

ยอดคงคาง 

เจาหนี้การคา 

11.50 

 

 

 

 

 

 

0.10 

10.10 

 

 

 

 

 

 

0.06 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทําสัญญาเชารถยนต

มีความเหมาะสมเนื่องจากเกี่ยวของกับการดําเนินงาน อีกทั้ง   

แตละบริษัทไมตองดูแลเรื่องคาใชจายในการบํารุงรักษาเนือ่งจาก

คาใชจายดังกลาวรวมอยูในสัญญาแลว ประกอบกับนโยบาย

กําหนดราคาเปนราคาตลาด จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความ

เหมาะสมและเปนราคายุติธรรม  
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8. บริษัท ดาตาโปร 

คอมพิวเตอร ซิสเต็ม จํากัด 

(DCS) 

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัท และบริษัทยอย/บริษัท   

ที่เกี่ยวของประกอบดวย PMF PCI PFP และ PPP จายคาบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศใหแก DCS สําหรับคา license software คา

อินเตอรเน็ต  อีเมล  คาดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ  โดยมี

นโยบายกําหนดราคาคาบริการจากคาใชจายรายชั่วโมงของพนักงาน 

DCS แตละระดับที่เขาปฏิบัติงาน และคาใชจายในการบํารุงรักษา

ระบบรายเดือน 

ยอดคงคาง 

เจาหนี้การคา 

14.40 

 

 

 

 

 

 

 

0.02 

15.12 

 

 

 

 

 

 

 

0.62 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการจายคาบริการ

เทคโนโลยีสารสนเทศ มีความจําเปน โดย DCS เปนผูใหบริการ

ใหกับกลุมบริษัท และบุคคลภายนอก และแตละบริษัทไดรับ

ประโยชนในการมีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ 

ประกอบกับนโยบายกําหนดราคาเปนราคาตลาด จึงเห็นวา

รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนราคายุติธรรม  

9. บริษัท พรีเมียร แคปปตอล 

(2000) จํากัด (PC2000) 

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัท และบริษัทยอย/บริษัท   

ที่เกี่ยวของ ประกอบดวย PMF PCI PFP และ PPP จายคาบริหาร

จัดการสําหรับเดือนมกราคม 2549 ซึ่งตอมา PFC ไดดําเนินการแทน 

PC2000 ตามการปรับโครงสรางทางธุรกิจของสายบริการทางการเงิน

เมื่อปลายป 2548 โดยอัตราคาบริหารจัดการจะเปนไปตามสัญญา

บริหารจัดการที่ทําระหวาง PC2000 กับบริษัท และบริษัทยอย/บริษัท

ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีนโยบายกําหนดราคาจากโครงสรางธุรกิจของบริษัท

ที่ PC2000 ใหบริการ โดยสัญญาเริ่มทําตั้งแตป 2543 เปนตนมา และ

สัญญายกเลิกเมื่อเดือนมกราคม 2549 

2.40 - คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบวาการเขาทําสัญญาดังกลาว 

สืบเนื่องจากเดิม PC2000 เปนศูนยกลางการใหคําปรึกษาแกกลุม

บริษัทพรีเมียร แตละบริษัทไดรับคําแนะนําในการดําเนินงาน 

และแตละบริษัทไดรับประโยชนจากการทําสัญญา ดังนั้นจึงเห็น

วารายการดังกลาวสมเหตุสมผลและยอมรับได  

 



บริษัท พรีเมียร มารเก็ตติ้ง จํากัด (มหาชน)                                                                                                                                  

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย / 11. รายการระหวางกัน  หนา 90 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ 

ป 2549 ป 2550 
ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

 สัญญาแฟคตอริ่ง : บริษัททําสัญญาแฟคตอริ่งกับ PC 2000 เพื่อขาย

ลดลูกหนี้การคา ซึ่งเปนการบริหารเงินเพื่อใหมีสภาพคลองในการ

ดําเนินธุรกิจ ซึ่งมีจํานวนเงินในการขายลดตามใบแจงหนี้เทากับ 

40.39 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเทากับอัตรา MLR +0.5% ของธนาคาร

พาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งเทียบเคียงไดกับการทําสัญญากับผูใหบริการราย

อื่น 

ยอดคงคาง  

เจาหนี้แฟคตอริ่ง  

ดอกเบี้ยจาย 

 

 

 

 

 

 

 

31.80 

0.55 

 

 

 

 

 

 

 

- 

0.46 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการขายลดลูกหนี้การคาใหแก 

PC2000 เปนการบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกิจการเพื่อสภาพ

คลองในการดําเนินงาน และเปนธุรกิจปกติของ PC2000 ซึ่งเปน

ผูใหบริการสินเชื่อทางธุรกิจอยูแลว ประกอบกับนโยบายกาํหนด

ราคาเปนราคาตลาด จึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสม 

และเปนราคายุติธรรม 

 คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัทและบริษัทยอย / บริษัท   

ที่เกี่ยวของประกอบดวย PMF PCI PFP และ PPP จายคาเชา

คอมพิวเตอร โดยเปนสัญญาเชาคอมพิวเตอรประเภทสัญญาเชา

ดําเนินงาน (Operating Lease) โดยมีคาเชาตามอัตราตลาดทั่วไป โดย

คาใชจายดังกลาวเกิดจากการเปลี่ยนแปลงคูสัญญาเดิมจาก DCS เปน 

PC2000   

ยอดคงคาง 

เจาหนี้การคา 

- 

 

 

 

 

 

0.20 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทําสัญญาเชา

คอมพิวเตอร  มีความเหมาะสมเนื่องจากเกี่ยวของกับการ

ดําเนินงาน อีกทั้ง แตละบริษัทไมตองดูแลเรื่องคาใชจายในการ

บํารุงรักษาเนื่องจากคาใชจายดังกลาวรวมอยูในสัญญาแลว 

ประกอบกับนโยบายกําหนดราคาเปนราคาตลาด จึงเห็นวา

รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและเปนราคายุติธรรม  

10. บริษัท พรีเมียร รีสอรท 

กระบี่ จาํกัด (PRK) 

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัทจายคาเชาและบริการใหกับ 

PRK ในการใชสถานที่จัดประชุมประจําป 2549 ของบริษัท โดยเปน

ราคาตลาดและเปนอัตราเดียวกับที่ PRK คิดกับลูกคาทั่วไป 

0.20 - คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน

คาใชจายในการจัดประชุมสัมมนาของบริษัท ซึ่งเปนคาใชจายที่

เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามปกติ มีราคาและเงื่อนไขที่เปน

ธรรม จึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสมและเปนราคา

ยุติธรรม 
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บุคคล/นิตบิุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ 
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11. บริษัท พรีเมียร แมนู       

แฟคเจอริ่ง จํากดั (PMN) 

เงินใหกูยืม : บริษัทให PMN กูยืมเงินในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดย

บริษัทไดเริ่มใหเงินกูยืมแก PMN ตั้งแตป 2549 คิดอัตราดอกเบี้ยกูยืม

ระหวางกันเทากับรอยละ 15 ตอป และมี PPP เปนผูค้ําประกันเงิน

กูยืมดังกลาว โดยการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และมอบ

กรรมสิทธิ์ในเครื่องจักรเปนหลักประกันการกูยืมเงินในวงเงินรวม 73 

ลานบาท  

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 

รับชําระคืนระหวางงวด 

ใหกูเพิ่มระหวางงวด 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

ดอกเบี้ยรับ 

ยอดคงคาง 

ดอกเบี้ยคางรับ 

 

 

 

 

 

 

 

68.50 

- 

- 

68.50 

0.07 

 

0.03 

 

 

 

 

 

 

 

68.50 

(50.15) 

- 

18.35 

7.74 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบวาการกูยืมดังกลาวเกิดขึ้นจาก

ความจําเปนในการดําเนินธุรกิจในอดีต ซึ่งเปนลักษณะการ

บริหารการเงินภายในกลุมพรี เมียร  เพื่อรักษาสภาพคลอง 

ประกอบกับและบริษัทไดรับการค้ําประกันเงินใหกูยืมดังกลาว 

จึงเห็นวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล เงื่อนไขและผลตอบแทน

ของการใหเงินกูยืมดังกลาวเปนที่ยอมรับได  
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ป 2549 ป 2550 
ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

12. บริษัท พรีเมียร เพ็ท โพร

ดักส จํากัด (PPP) 

เงินใหกูยืม : บริษัทให PPP กูยืมเงินในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน เพื่อใช

เปนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีกําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม โดยบริษัท

ไดเริ่มใหเงินกูยืมแก PPP ตั้งแตป 2549 คิดอัตราดอกเบี้ยกูยืมระหวาง

กันเทากับอัตรา MLR ของธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง โดย PPP จด

จํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และมอบกรรมสิทธิ์ในเครื่องจักร 

เปนหลักประกันการกูยืมเงินในวงเงินรวม 73 ลานบาท  

ยอดคงเหลือยกมาตนงวด 

รับชําระคืนระหวางงวด 

ใหกูเพิ่มระหวางงวด 

ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

ดอกเบี้ยรับ 

ยอดคงคาง 

ดอกเบี้ยคางรับ 

 

 

 

 

 

 

10.25 

- 

- 

10.25 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

10.25 

(10.25) 

- 

- 

0.48 

 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบรับทราบวาการกูยืมดังกลาวเกิดขึ้นจาก

ความจําเปนในการดําเนินธุรกิจ ในอดีต ซึ่งเปนลักษณะการ

บริหารการเงินภายในกลุมพรีเมียร เพื่อรักษาสภาพคลอง 

ประกอบกับบริษัทมีที่ดิน สิ่งปลูกสราง และเครื่องจักรของ PPP 

เปนหลักทรัพยค้ําประกัน จึงเห็นวารายการดังกลาวสมเหตุสมผล

และยอมรับได  

 

  

 ซื้อสินคา : บริษัทและบริษัทยอย ประกอบดวย PMF PCI และ PFP 

ซื้ออุปกรณจาก PPP ไดแก อุปกรณสํานักงาน อุปกรณที่ใชในหอง 

Lab อุปกรณเครื่องปรับอากาศ เพื่อนํามาใชในการดําเนินงานของแต

ละบริษัท โดยมีราคาซื้อผลิตภัณฑตามราคาตลาด 

- 0.30 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการซื้อสินคาดังกลาว

เกิดขึ้นเนื่องจากในปจจุบัน PPP ไมไดมีการประกอบธุรกิจ มี

อุปกรณที่สามารถใชในการดําเนินงานเพื่อใหเกิดประโยชน

ใหกับแตละบริษัทได โดยมีนโยบายการกําหนดราคาที่เปนธรรม

และเปนเงื่อนไขทางการคาปกติ จึงเห็นวารายการดังกลาว

เหมาะสมและสมเหตุสมผล  
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สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2549 แลป 2550 ระหวางบริษัทและบริษัทยอยกับบริษัทที่เกี่ยวของ 

มูลคารายการระหวางกัน  (ลานบาท) 
บุคคล/นิตบิุคคลที่เกี่ยวของ ลักษณะรายการ 

ป 2549 ป 2550 
ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน 

13. บริษัท อิมพิเรียล อีเกิ้ล จํากัด 

(IME)  

คาใชจายในการขายและบริหาร : บริษัทจายบริการเก็บเอกสารใหกับ  

IME เพื่อเก็บเอกสารสําคัญของบริษัท โดยมีคาบริการตามอัตราตลาด 

- 0.08 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการจายคาบริการมีความ

เหมาะสมเนื่องจากเกี่ยวของกับการดําเนินงาน ประกอบกับ

นโยบายกําหนดราคาเปนราคาตลาด จึงเห็นวารายการดังกลาวมี

ความเหมาะสมและเปนราคายุติธรรม  

14.  บริษทั พรีเมียร ซีอี จํากดั 

(PCE) 

เงินทดรองจาย : PMF ทดรองจายเงินมัดจําใหแก PCE เพื่อไปชําระ

เงินมัดจําตามสัญญาโอนสิทธิเรียกรองใหแกเจาหนี้สถาบันการเงิน

ของ PMF เนื่องจาก PMF ประสงคจะชําระหนี้เงินกูยืมกอนกําหนด 

จึงมอบหมายให PCE ดําเนินการชําระหนี้แทน โดย PMF จะไดรับ

สวนลดจากการลดหนี้ทั้งหมดที่ PCE ไดรับจากเจาหนี้   

- 20.00 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทดรองจายคาเงิน   

มัดจํา มีความเหมาะสม เนื่องจาก PMF จะไดรับประโยชนจาก

การชําระหนี้คืนกอนกําหนด จากการไดรับสวนลดที่ไดรับจาก

การลดหนี้ และทําให PMF มีคาใชจายดอกเบี้ยที่ลดลงในอนาคต 

จึงเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสม  
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน  

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขตางๆ ของรายการระหวางกันที่เปนไป

ตามเงื่อนไขการคาทั่วไป และมีเกณฑการกําหนดราคาระหวางกันอยางมีหลักการ และเหตุผลอยางชัดเจน รวมทั้งเปน

ราคาที่เปนธรรมตามราคาตลาดเปนหลัก  สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไมมีความเกี่ยวของกัน 

ไมมีเงื่อนไขพิเศษระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและผูที่เกี่ยวของ และไมทําใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเสีย

ประโยชนแตอยางใด  

 สําหรับรายการระหวางกันที่ไมใชรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ  ไดแก  รายการซื้อขาย    

เงินลงทุนในบริษัทยอย  เพื่อปรับโครงสรางการถือหุนในกลุมบริษัท  รายการเงินลงทุนในลูกหนี้ที่รับซื้อ ซึ่งเกิดจากการ           

ซื้อหนี้ของบริษัทที่เกี่ยวของจากเจาหนี้เดิม โดยไดรับชําระหนี้สวนหนึ่งเปนหุนสามัญของบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาว    

รายการเงินใหกูยืมแกบริษัทที่เกี่ยวของเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีหลักทรัพยค้ําประกันเงินใหกูยืมระยะยาว 

นอกจากนี้บริษัทและบริษัทยอยมีรายการเงินกูยืม / เงินใหกูยืมระหวางกัน ซึ่งเกิดขึ้นจากการทําสัญญาปรับ

โครงสรางหนี้ในอดีต โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  PMF เปนเจาหนี้เงินกูยืมระยะยาวที่ปรับโครงสรางหนี้ของบริษัท

จํานวน 31.67 ลานบาท บริษัทตองชําระคืนเงินกูยืมใหแก PMF ตามสัญญาปรับโครงสรางหนี้ใหเสร็จสิ้นภายใน                  

31 ธันวาคม 2559  

 PCI เปนเจาหนี้ตามแผนฟนฟูกิจการของ PMF โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 PMF มียอดคงคางจํานวน 26.05 

ลานบาท โดย PMF จะชําระคืนตามตารางชําระหนี้ที่กําหนดตามแผนฟนฟูกิจการภายในป  2558  และ PCI เปนเจาหนี้          

เงินกูยืมระยะยาวที่ปรับโครงสรางหน้ีของบริษัทจํานวน 87.91 ลานบาท บริษัทตองชําระคืนเงินกูยืมใหแก PCI ภายใน          

31 ธันวาคม 2559                                                                                                                                                                                                                                 

 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความ

จําเปนและสมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัท และ /หรือ บริษัทยอย (สามารถดูรายละเอียดของแตละ

รายการไดในตาราง 11.1) 

11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยที่ผานมาไดมีการพิจารณาอนุมัติตามสายงาน

การดําเนินงานของกลุมบริษัท  ซึ่งขณะนั้นยังไมมีขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน และภายหลังจากที่

บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลว การอนุมัติรายการระหวางกันไดมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมใน

การพิจารณาดวย โดยการพิจารณาเขาทํารายการระหวางกันไดคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทและบริษัทยอยเปน

สําคัญ 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรือ

อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ

จําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการ

ระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ

ระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะ
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เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท รายงาน
ประจําป และแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท (แบบ 56-1) 

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

 บริษัทและ/หรือบริษัทยอยคาดวาในอนาคตจะยังคงมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเปนไปตามลักษณะ

การประกอบธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติ ไดแก  การซื้อสินคาเพื่อนําไปจําหนายตอ  การตัดจายสิทธิการเชา การ

รับบริการตามสัญญาบริการซึ่งเปนสัญญาประกอบการเชาพื้นที่สํานักงาน   การวาจางบริหารตามสัญญาวาจางบริหาร

และใหคําปรึกษาธุรกิจ  การรับบริการตามสัญญารับบริการดานเทคโนโลยีสารสนเทศ  การเชารถยนตเพื่อใชในการ

ประกอบธุรกิจ  และการขายลดลูกหนี้การคา  เปนตน  ซึ่งรายการระหวางกันทั้งหมดจะเกิดขึ้นตามความจําเปนและเพื่อ

ประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัท โดยมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตาม

ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ ทั้งนี้คณะกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทจะสอบทานและใหความเห็นตอรายการระหวางกันที่เปนรายการธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจ

ปกติเปนรายไตรมาส  

การใหกูยืมระหวางบริษัทและบริษัทยอยยังคงเกิดขึ้นตามความจําเปน เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจและ

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน โดยมีการทําสัญญา และกําหนดเงื่อนไขที่เปนชัดเจนและเปนธรรม ทั้งนี้ในอนาคตบริษัทและ

บริษัทยอยไมมีนโยบายใหความชวยเหลือทางการเงินกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน สําหรับรายการ

ระหวางกันอื่นๆที่ไมใชรายการธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต  ขึ้นกับเหตุผลและความจําเปนของบริษัท โดยจะ

คํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ   ซึ่งบริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณา และให

ความเห็นตอรายการดังกลาวกอนที่บริษัทจะเขาทํารายการนั้น 

 ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น 

คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ 

ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ

การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติ

ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย  

 




