
118

รายงานประจำาปี 2560รายการระหวางกัน

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี  2560
 1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2559 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 และครั้งที่ 4/2560 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2560 กรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้ำาประกันให้กับบริษัท สหพัฒน์เรียลเอสเตท จำากัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจากธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) ดังนี้
    จำานวน  1,080  ล้านบาท  -  380  ล้านบาท  ระยะเวลาค้ำาประกัน  5  ปี
     -  700  ล้านบาท  ระยะเวลาค้ำาประกัน  7  ปี
โดยค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุน 19.90 % เป็นเงิน  214,920,000.- บาท 
  ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ 
 2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน   
  - เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำาประกันให้กับบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำากัด ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง 
คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ อีก 1 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2560 - 28 กุมภาพันธ์ 2561 วงเงินกู้ที่ได้รับ 101,000,000.- บาท โดยค้ำาประกันตามสัดส่วน
การลงทุนฝ่ายไทย 30.61% เป็นเงิน  30,910,000.- บาท
  ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ
  - เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำาประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จำากัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc.  
(ประเทศญ่ีปุ่น) อีก 1 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2560 วงเงินกู้ท่ีได้รับ 100,000,000.- บาท โดยค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน  
9,000,000.- บาท
    ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา  กรรมการที่มีส่วนได้เสีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม  และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ 
 3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 และครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 กรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค้ำาประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำากัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จำากัด 
(ญ่ีปุ่น) ในวงเงนิสนิเช่ือท่ีมกีบัธนาคารกรงุศรอียุธยา จำากดั (มหาชน) ตามสดัสว่นการลงทุนออกไปอีก 2 เดอืน ตัง้แต ่1 เมษายน  2560 - 31 พฤษภาคม 
2560 วงเงินกู้ที่ได้รับ 700,000,000.- บาท โดยร่วมค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 84,000,000.- บาท  
  และเนื่องจากบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จำากัด ปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางการเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการลงทุน และได้รับวงเงินสินเชื่อ
ใหม่จากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน) จำานวน 689,500,000.- บาท
แบ่งเป็น  -  เงินกู้ระยะยาว 3 ปี  ตั้งแต่  31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2563  วงเงิน 589.50 ล้านบาท
   -  เงินกู้ระยะสั้น 1 ปี   ตั้งแต่  31 พฤษภาคม 2560 - 29 พฤษภาคม 2561  วงเงิน 100.00 ล้านบาท
โดยบริษัทฯ ต้องร่วมค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00 % เป็นเงิน 82,740,000.- บาท
  ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ  - ไม่มี -
  4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2560 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2560 และครั้งท่ีี 5/2560 เมื่อวันที่ 15 กันยายน  2560 กรรมการ
ตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค้ำาประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จำากัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก

นโยบายในการกำาหนดราคารายการค้าระหว่างกัน
 เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำากับบุคคลภายนอก  และเป็นราคาตลาด

รายการ

 เครื่องหมายการค้า ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ
 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำาเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์
 ค่าลิขสิทธิ์รับ อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด
 ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ
 ค่าบริหารสต๊อค ตามจำานวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำานวนกล่องในการส่ง
  และรับคืนสินค้า
 ค่าขนส่ง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น
 ค่าตกแต่ง และติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา
 ค่าโฆษณา ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำาหนดโดยธุรกิจโฆษณา
 ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์
 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์   ตามราคาตลาด
 ค่าภาชนะหีบห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์
 และอุปกรณ์สินค้าของแถม 

นโยบายกำาหนดราคา
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน) รายการระหวางกัน

  -   Sumitomo  Mitsui Banking Corporation    จำานวน   336  ล้านบาท   
  -   Mizuho Bank, Ltd.      ”   336  ”
  -   ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำากัด (มหาชน)     ”   336     ”
       รวม 1,008  ล้านบาท  

  โดยมบีรษัิท โตโยโบะ (ญ่ีปุ่น) จำากดั ค้ำาประกนัเตม็วงเงนิ และบรษัิทในเครอืสหพฒัน์ในฐานะผูร้ว่มลงทุนฝา่ยไทย รว่มค้ำาประกนัตามสดัสว่นการ
ถือหุ้นฝ่ายไทย 25.00% จำานวน 252 ล้านบาท ให้กับบริษัท โตโยโบะ (ญี่ปุ่น) จำากัด โดยบริษัทฯ ร่วมค้ำาประกันตามสัดส่วนการลงทุน 7.00% เป็นเงิน  
70,560,000.- บาท   
  ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ  - ไม่มี - 
  รายการที่ 1- 4 วัตถุประสงค์ในการทำารายการ : 
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture
 5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2559 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้
บริษัทฯ ทำารายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงและ
ลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 115 - 118 ในรายงานประจำาปีนี้ 
  รายการเชา่หรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย ์และรายการเกีย่วกบัสนิทรพัยห์รอืบรกิาร รวมจำานวนเงนินอ้ยกวา่ 521 ลา้นบาท หรอืนอ้ยกว่า 3% ของ 
NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์)  อายุสัญญาเช่า 1 ปี   เกิดจริง ปี 2560  =    35,346,800   บาท
  2. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 - 2561   เกิดจริง ปี 2560  =   1 3,212,092 บาท
  3. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2560 - 2564      เกิดจริง ปี 2560  =    24,626,118 บาท
  4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2560       เกิดจริง ปี 2560   =  113,247,532 บาท 
   - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
   - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
   - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า
  ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนางกอบสุข แสงสวัสดิ์ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ
ไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ
 6. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควร
ให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำากัด 
(มหาชน) จำานวน  398,691 หน่วย ราคาซื้อหน่วยละ 1,000.-  บาท เป็นเงิน  398,691,000.- บาท อายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ไม่เกิน 7 ปี กำาหนด
ไถ่ถอน 29 มิถุนายน 2567
  - สัดส่วนการจัดสรร :  123.508575 หุ้นเดิม : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ  
  - อัตราส่วนการแปลงสภาพ : 1 หุ้นกู้แปลงสภาพ ต่อ 22.222222 หุ้นสามัญ โดยบริษัทฯ ไม่ต้องชำาระเงินส่วนเพิ่มเติมใน 
       การใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ  : 
  1. เพื่อรักษาสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Group Strategy อีกทั้งเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่งคง มีผลประกอบการดี
  2. ได้รับดอกเบี้ยตลอดระยะเวลาการถือหุ้นกู้แปลงสภาพ
  3. ได้รับกำาไรจากส่วนต่างราคาหุ้นสามัญในอนาคต  
  4. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
  ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายนพพร พงษ์เวช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ
 7. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 6/2560 เมื่อวันท่ี 10 ตุลาคม 2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็น
ควรให้บริษัทอามี ดูมองด์ จำากัด (บริษัทย่อย) ประเทศฝรั่งเศส กู้ยืมเงิน จำานวน 440,000.- Euro เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 17,600,000.- บาท  
(อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่  2 ตุลาคม 2560 1 Euro = 39.6482 บาท) อัตราดอกเบี้ย 1.50% ชำาระคืนเงินกู้เมื่อทวงถาม
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ  : 
  เพ่ือให้บรษัิท อาม ีด ู มองด ์จำากดั  (บรษัิทย่อย) ไปชำาระหนี ้ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของกระบวนการเลกิกจิการ ตามท่ีไดร้ายงานตอ่ตลาดหลกัทรพัย์
แห่งประเทศไทยแล้ว เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
  ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ  - ไม่มี -
 8.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 7/2560 เม่ือวันท่ี 10 พฤศจิกายน  2560 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน เห็นควรให้บริษัท 
ซ้ือหุ้นในบริษัท Canchana International Co., Ltd. (ราชอาณาจักรกัมพูชา) จากบริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลด้ิง จำากัด (มหาชน) จำานวน 200 หุ้น ราคาซ้ือ 
หุ้นละ 1,020.861 USD (ตามราคา Book Value ณ วันท่ี 31 ธันวาคม  2559) รวมเป็นเงิน 204,172.20 USD เทียบเป็นเงินไทยประมาณ 7,350,710.- บาท 
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รายงานประจำาปี 2560รายการระหวางกัน

(อัตราแลกเปล่ียน ณ 30 ธันวาคม 2559 1 USD = 36.0025 บาท)
   - สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการซื้อ :  400  หุ้น     =  40.00%  ของทุนจดทะเบียน
   - สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ :  600  หุ้น     =  60.00%  ของทุนจดทะเบียน
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ  :
  1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในบริษัทที่เป็น Supply Chain ด้านการจำาหน่ายสินค้าของบริษัทในราชอาณาจักรกัมพูชา
  2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
  ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา นายมนู ลีลานุวัฒน์ และนายนพพร พงษ์เวช กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้า
ร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ
มาตรการในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน 
 1. บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุดในการพิจารณารายการระหว่างกัน  (การให้กู้ ค้ำาประกัน การลงทุน รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่
เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการบริหาร  
  3. คณะกรรมการบริษัท
  โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้
คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ ท้ังนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย
ในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มี ส่วนในการอนุมัติการทำารายการ
 2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำาธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีข้อตกลง
ทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอำานาจต่อรองทางการ
ค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
  โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
เพือ่ให้ม่ันใจวา่การทำารายการสมเหตสุมผลเป็นประโยชนส์งูสดุตอ่บรษัิท พรอ้มท้ังเปิดเผยรายละเอยีด ชนดิ มูลคา่ ของรายการระหวา่งกนัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
 1. ผลประโยชน์ท่ีบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำารายการท้ังในด้านดอกเบ้ีย เงินปันผลรับรวมท้ังกิจกรรม และธุรกรรม 
  การค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง 
 2. หลักประกันที่บริษัทควรต้องมีหรือได้รับจากการทำารายการ
 3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำาหนด
 4. โอกาสในการทำาธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน
 5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน
 6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทท่ีกู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบ 
  ความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ำาและ
ปลายน้ำา เพื่อเพิ่มความเข้มเข็งและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำารายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัท 
จะพิจารณาถงึความจำาเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำาสญัญาหรอืทำาความตกลงนัน้ๆ โดยยดึถอืประโยชนข์องบรษัิท และผูถ้อืหุ้นเป็นหลกั สำาหรบั
การกำาหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำาเพื่อจำาหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำารายการที่เกี่ยวโยงกันและจำากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทที่ไม่ใช่บริษัทย่อย
โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำาประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน
 อีกท้ังบริษัทฯ กำาหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำารายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกัน 
ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำา รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนท่ีพึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย
ทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการท่ีดี  รายการระหว่างกันของบริษัทท่ีจะเกิดในอนาคต เป็นรายการท่ีดำาเนินการตามปกติทางการค้า 
โดยใช้นโยบายซ้ือขายตอ่รองกนัตามตลาดของธรุกจิ เป็นรายการท่ีเป็นธรรม ไม่มกีารถา่ยเทผลประโยชนก์ลไกราคาระหวา่งบรษัิทกบักจิการหรอืบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่กำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำารายการที่เกี่ยวโยงกัน”


