บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหวางกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ซึ่งสามารถสรุป ลักษณะความสัมพัน ธของบริษัท
กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นายวรวิทย ลีนะบรรจง
นายชนะชัย ลีนะบรรจง
นางสาววิมล ลีนะบรรจง
นางสาวภานิชา ลีน ะบรรจง
นางสาววิไล ลีน ะบรรจง
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
นางนิดา เชาววิศิษฐ

ลักษณะความสัมพัน ธ
เปนผูถือหุน ใหญ กรรมการและผูบริหารของบริษัท
เปนผูถือหุน ใหญของบริษัท และเปนนองชายของนายวุฒิชัย ลีน ะบรรจง
เปนพี่ชายของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
เปนพี่สาวของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
เปนพี่สาวของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
เปนพี่สาวของนายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
เปนกรรมการและผูบริห ารของบริษัท
เปนมารดาของนายพิพิธ เชาววิศิษฐ
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

• บุคคลที่อาจมีความขัดแยง - บริษัท แคปปทอล เอ็นจิเนียริง เน็ตเวิรค จํากัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท อีสเทิรน ไวร จํากัด (มหาชน)”) (“บริษัท CEN”) ซึ่งเปน บริษัท ใหญและเปน บริษัท จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบธุรกิจการถือหุนในบริษัท อื่น (Holding Company) โดย ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2553 และ 2554 บริษัท CEN มีเงิน ลงทุน ในบริษัท ยอ ย
จํานวน 3 บริษัท และบริษัท ที่เกี่ยวของ 1 บริษัท ดังนี้
ชื่อบริษัทยอย
บริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส
จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท ระยองไวร”)

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
บริษัท เอ็นเนซอล จํากัด
(“บริษัท เอ็นเนซอล”)

ชื่อบริษัทเกี่ยวของ
บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)

ประเภทธุรกิจ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนาย
(1) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเสนเดีย่ ว ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชในการผลิตเสาเข็ม เสาไฟฟา แผนพื้น
สําเร็จรูป
(2) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเ กลียว ซึ่งเปนผลิตภัณ ฑที่ใ ชในการกอสรางขนาดใหญ เชน คาน
สะพาน เสาเข็มขนาดใหญ
(3) ลวดขอบลอยาง ซึ่งใชเปนผลิตภัณ ฑที่ใชในอุตสาหกรรมยานยนต และ
(4) ลวดเชื่อมไฟฟา ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่ใชในอุตสาหกรรมเชื่อมโลหะ
ประกอบธุ ร กิ จรั บ ผลิต เสาโครงเหล็ กประเภทเสาโครงเหล็ กสายส ง ไฟฟ า แรงสู ง เสาโครงเหล็ ก
โทรคมนาคม เสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอย งานโครงเหล็กทั่วไปตามความตอ งการของลูกคา และ
ใหบริการชุบสังกะสีแกลูกคาทั่วไป รวมถึงจําหนายสินคาอุตสาหกรรม
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายกระแสไฟฟาและพลังงานความรอนใหแกบริษัท เดอะ สยามเซรามิค
กรุป อินดัสตรีส จํากัด

ประเภทธุรกิจ

ทุนชําระแลว
(ลานบาท)
(ณ 31 ธ.ค. 2554)
100.00

สัดสวนการถือหุนโดย
บริษัท CEN
(ณ 31 ธ.ค. 2554)
99.99%

สัดสวนการถือหุนโดย
บริษัท CEN
(ณ 31 ธ.ค. 2554)
99.99%

250.50

90.98%

90.98%

242.00

80.08%

80.08%

ลักษณะความสัมพันธ

ประกอบธุรกิจทางดานวิศวกรรมงานกอสรางและการวางระบบไฟฟาเครื่องกลในแขนงตาง ๆ ที่ครบวงจร
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มีผูถือหุน คุณชนะชัย ลีนะบรรจง ถือหุน บริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน)
รอยละ 15.01 ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 12 เมษายน 2554 และบริษัท
CEN รอยละ 14.04 ณ วันปดสมุดทะเบียน วันที่ 31 มีนาคม 2554

บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธจากการที่ผูถือหุน กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัท ไดถือ หุนในบริษัท CEN บริษัท ระยองไวร และบริษัท เอ็นเนซอล โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อผูถือหุน
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง
นายโอฬาร รัตนปราการ
นายเดชขจร ธีรวิจารณญาณกุล
นายพิพิธ เชาววิศิษฐ
นายอุกฤษณ อภิรติมัย
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

บริษัท
ณ วันที่ 20 เม.ย. 2554
สัดสวนการถือหุน (%)
4/

6.60
2.38
-

สัดสวนการถือหุน
(%)1/
5/
23.83
8/
0.04
-

บริษัท CEN
ณ วันที่ 25 เม.ย. 2554
สัดสวนการถือ
สัดสวนการถือ
2/
CEN-W2 (%)
CEN-W3 (%)3/
6/
7/
15.97
23.02
9/
10/
0.02
4.19
-

บริษัท ระยองไวร
ณ วันที่ 17 ก.พ. 2554
สัดสวนการถือหุน (%)

บริษัท เอ็นเนซอล
ณ วันที่ 22 เม.ย. 2554
สัดสวนการถือหุน (%)

0.0001
0.0001
0.0001
0.0001
0.0001

0.00004
0.00004
-

หมายเหตุ :
1/ คํานวณจากจํา นวนหุน CEN ณ วันที่ 31 มีนาคม 2554 จํานวนรวมทั้งสิ้น 505,596,635 หุน
2/ คํานวณจาก CEN-W2 ซึ่งบริษัทออกใบสําคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด 124,872,186 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิทั้งหมดจํา นวน 119,602,224 หนวย
3/ คํานวณจาก CEN-W3 ซึ่งบริษัทออกใบสําคัญ แสดงสิทธิทั้งหมด 117,526,170 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 คงเหลือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ยังไมมีการใชสิทธิทั้งหมดจํา นวน 117,462,994 หนวย
4/ รวมหุนสามัญที่ถือโดยนายวุฒิชัย ลีนะบรรจงจํานวน 8,473,517 หุน และนายวรวิทย ลีนะบรรจง จํา นวน 8,066,470 หุน รวมทั้งสิ้นที่ถือโดยกลุมลีนะบรรจง จํานวน 16,539,987 หุน
5/ รวมหุนสามัญที่ถือโดยนายชนะชัย ลีนะบรรจง จํา นวน 70,997,800 หุน นายวุฒ ิชัย ลีนะบรรจง จํานวน 42,882,500 หุน นางสาววิมล ลีนะบรรจง จํานวน 20,000 หุน นางสาววิไล ลีนะบรรจง จํานวน 334,600 หุน นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง
จํานวน 745,500 หุน และนายวรวิทย ลีนะบรรจง จํานวน 5,520,900 หุน รวมทั้งสิ้นที่ถือโดยกลุมลีนะบรรจง จํานวน 120,501,300 หุน
6/ รวม CEN-W2 ที่ถือโดยนายชนะชัย ลีนะบรรจง จํานวน7,983,400 หนวย นายวุฒ ิชัย ลีนะบรรจง จํานวน 10,570,625 หนวย นางสาววิมล ลีนะบรรจง จํานวน 110,000 หนวย นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง จํานวน 433,100 หนวย และนายวรวิทย
ลีนะบรรจง จํา นวน 50 หนวย รวมทั้งสิ้นที่ถือโดยกลุมลีนะบรรจง จํานวน 19,097,175 หนวย
7/ รวม CEN-W3 ที่ถือโดยนายชนะชัย ลีนะบรรจง จํานวน 10,834,652 หนวย นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง จํานวน 9,948,823 หนวย นางสาววิไ ล ลีนะบรรจง จํานวน 296,000 หนวย นางสาวภานิชา ลีนะบรรจง จํานวน 623,688 หนวย และนายวรวิทย
ลีนะบรรจง จํา นวน 5,354,711 หนวย รวมทั้งสิ้นที่ถือโดยกลุมลีนะบรรจง จํานวน 27,057,874 หนวย
8/ หุนสามัญที่ถือโดยนางนิดา เชาววิศิษฐ จํานวน 211,800 หุน
9/ CEN-W2 ที่ถือโดยนายเดชขจร ธีรวิจารณญาณกุล จํานวน 20,100 หนวย
10/ CEN-W3 ที่ถือโดยนายเดชขจร ธีรวิจารณญาณกุล จํานวน 4,926,129 หนวย
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

ความสัมพันธจากการที่กรรมการ กรรมการบริหาร และผูบริหารของบริษัทไดดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการของบริษัท CEN บริษัท ระยองไวร
บริษัท เอ็นเนซอล
ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2554 มีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อกรรมการของบริษัทฯ
ตําแหนงในบริษัท
ตําแหนงในบริษัท CEN
ตําแหนงในบริษัท ระยองไวร
ตําแหนงในบริษัท เอ็นเนซอล
1.

นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการคนที่ 2 และ
ประธานกรรมการบริห าร

2.

ดร.โอฬาร รัตนปราการ

3.

นางวีณา สุขสวัสดิ์ ณ อยุธยา1/

4.

นายมณฑล เชตุวัลลภกุล

5.

นายสมชัย ทองศิริกุล

กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูบริห าร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูบริห าร
กรรมการ

6.

นายพิพิธ เชาววิศิษฐ

7.

นายอุกฤษณ อภิรติมัย

กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูบริห าร
กรรมการ และกรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริห าร และ
ประธานเจาหนาที่บ ริหาร
กรรมการบริหาร

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริห าร และ
กรรมการผูจัดการ
-

ประธานกรรมการ และ กรรมการ
ผูจัดการ

-

-

-

กรรมการ และกรรมการบริห าร

กรรมการ และกรรมการบริห าร

กรรมการ

กรรมการ

-

-

กรรมการ กรรมการบริห าร และ
ผูบริห าร
กรรมการ และกรรมการบริห าร

กรรมการบริหาร

-

-

กรรมการ

-

หมายเหตุ :
1. - เปนนองสาวของนายสมภพ พรหมพนาพิทักษ กรรมการของบริษัท CEN

• บุคคลที่อาจมีความขัดแยง - บริษัท ปคนิค คอรป อเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริษัท ปคนิค”) มีความสัมพัน ธผานทางบริษัท เอ็นเนซอล โดยบริษัท CEN ไดรวมทุน กับ บริษัท ปคนิค เพื่อ จัดตั้ง
บริษัท เอ็น เนซอล ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2549 บริษัท CEN และบริษัท ปคนิค ถือหุน ในบริษัท เอ็นเนซอล ในสัดสวนรอยละ 35 และรอยละ 65 ตามลําดับ และ ณ วันที่ 22 เมษายน 2554
บริษัท CEN และบริษัท ปคนิค ถือหุนในบริษัท เอ็นเนซอล ในสัดสวนรอยละ 80.08 และรอยละ 19.92 ตามลําดับ
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

11.2 ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2553
ป 2554

ป 2552
บมจ. CEN

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล

เงินกูระยะสั้น

-

-

ดอกเบี้ยจาย

-

-

0.34

ดอกเบี้ยคางจาย

-

-

0.14

30.00 เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2554 บริษัทไดทําสัญญากูยืมเงินระยะสั้นจาก บริษัท CEN จํานวน
30 ลานบาท ครบกําหนดชําระคืนภายใน 3 เดือน นับตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม 2554 ถึง
วันที่ 12 มกราคม 2555 ซึ่ งอาจพิจารณาตอ ายุสัญ ญาให อีกคราวละไมเ กิน 3 เดือ น
อัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ยของ 3 ธนาคารลบรอยละ 1.75 ตอป กําหนดชําระดอกเบี้ยทุก
เดือน สัญญาดังกลาวไมมีหลักประกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการรับ ความชวยเหลือทางการเงนจากบริษัท ใหญแลวเห็นวารายการรับ ความชวยเหลือทางการเงิน ดังกลาวเปนการกูยืมเงิน เพื่อนํามาใชเปนเงิน ทุน หมุน เวียนของ
บริษัท สําหรับอัตราดอกเบี้ยกูยืมนั้น อางอิงจากอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของเงิน กูท ี่ธนาคารพานิชยคิดกับบุคคลทั่วไป ลบดวยรอยละ 1.75 ตอป จึงมีความสมเหตุสมผลและเปนประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บมจ. อีเอ็มซี

ลักษณะของรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2552
ป 2553
ป 2554

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล

รายไดรับจางผลิตและติดตั้งโครงสรางเหล็ก
สําหรับอาคารจํานวน 6 โครงการ
1.The Walk Ratchaphruek
2.Ample Tower
3.The Walk เกษตรนวมินทร
4.อาคารสหสาขาวิชานานาชาติจุฬาลงกรณ
5.อาคาร Futsal Stadium
6.Airportlink Square

-

-

บมจ. อีเอ็มซี ไดวาจาง บริษัทผลิตและติด ตั้งโครงสรางเหล็กสําหรับอาคารตางๆรวม
ทั้งหมด 6 โครงการ รายไดมูลคารวมจํานวน 98.90 ลาน รายการดังกลาวเปนรายการ
20.89 ระหวางกันเนื่องจากผูถือหุนใหญของ บมจ.อีเอ็มซี เปนบุคคลเดียวกันกับผูถือ หุนใหญ
1.27 ของบริษัท CEN
3.51
0.99
24.25
48.00

บมจ. อีเอ็มซี

ลูกหนี้การคา

-

-

97.12 ลูกหนี้การคา บมจ. อีเอ็มซี จํานวนเงินที่ยังไมครบกําหนดชําระ 96.06 ลานบาท

บมจ. อีเอ็มซี

ลูกหนี้เงินประกันผลงาน

-

-

0.68 ทางบริ ษั ท ได วางเงิ น ประกั นผลงานแก บมจ. อี เ อ็ มซี สํ า หรั บ งานผลิ ต และติ ดตั้ ง
โครงสรางเหล็ก อาคาร The Walk ซึ่งบริษัทจะไดคืนภายใน 24 เดือนหลังจากวันสงมอบ
งานซึ่งระบุไวอยูในสัญญาวาจาง (Job No: GF-325)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณางานรับจางผลิตและติดตั้งโครงสรางเหล็กใหกับบริษัท อีเอ็มซี จํากัด (มหาชน) แลวเห็น วา การรับ จางผลิตและติดตั้งงานโครงสรางเหล็กดังกลาวเปน ธุร กิจปกติของ
บริษัท และบริษัทมีกําลังการผลิตที่เพียงพอ สําหรับ ราคาขายและเงื่อนไขในการรับจางผลิตและติดตั้งนั้น เปนราคาที่เทียบเคียงไดกับ ลูกคารายอื่น ทั่วไปและเปนราคาที่เทียบเคียงไดกับ ผูป ระกอบธุร กิจใน
ลักษณะทํานองเดียวกันคิดกับบุคคลทั่วไป ดังนั้น รายการดังกลาวจึงมีความเหมาะสม และราคาสมเหตุสมผลและเปน ประโยชนตอบริษัท โดยผูบริหารไดมีการคํานวณตนทุนโดยประมาณของงานดังกลาว
มีกําไรขั้น ตน ประมาณ 10% มาประกอบในการพิจารณา
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
กรรมการของบริษัท

ลักษณะของรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2552
ป 2553
ป 2554

คาใชจายคางจาย

-

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
0.06 คาใชจายคางจาย เปนคาใชจายในการเดินทางของผูบริหารเชน คาน้ํามัน และคาใชจาย
อื่นๆในสถานที่กอสรางที่คางชําระแกผูควบคุม

รายการกรมธรรมป ระกันความรับผิดของกรรมการ และเจาหนาที่
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ
ป 2552

บริษัท CEN

ค า เบี้ ย ประกั น ความรั บ ผิ ด ของกรรมการ
และเจาหนาที่

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2553
ป 2554
-

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
- บริษัท CEN ได ทําประกันความรับผิดของกรรมการ และเจาหนาที่ (Directors and
Officers Liability Insurance) กับ บริษัท ประกั นภั ยภายในประเทศซึ่ง ครอบคลุ มถึ ง
กรรมการ เจาหนาที่และพนักงาน (รวมพนักงานประจําและไมประจํา เปนตนแตไมรวมที่
ปรึกษา ตัวแทน พนักงานชั่วคราว เปนตน) ของบริษัท CEN และบริษัทยอ ยทั้งหมดของ
บริษัท CEN โดยมีคาเบี้ยประกันภัยจํานวน 0.31 ลานบาทสําหรับทุนประกัน 100 ลาน
บาท ระยะเวลาของกรมธรรมตั้งแตวันที่ 26 กันยายน 2552 – 26 กันยายน 2553 และได
ตอ อายุกรมธรรม ซึ่ งมี ผลตั้ง แต วั นที่ 26 กั น ยายน 2553 – 26 กัน ยายน 2554 ทั้ง นี้
รายการดั งกล าวทํา ให ก รรมการ เจา หนาที่ แ ละพนั กงานของบริ ษัท ได รับประโยชน
ดังกลาวดวย โดยบริษัทไมมีการทําสัญญาและชําระคาตอบแทนใดๆ ในรายการดังกลาว
ใหกับบริษัท CEN

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็น วารายการดังกลาวไมไดกอใหเกิดผลเสียหายตอบริษัท เนื่องจากบริษัท CEN ซึ่งเปนบริษัท ใหญเปนผูจายคาเบี้ยประกัน ความรับ ผิดชอบทั้งหมดโดยที่ไมไดคิด
คาตอบแทนใดๆ จากบริษัทสําหรับการตออายุกรมธรรมความคุมครองที่จะเกิดขึ้นในอนาคต บริษัท CEN จะเปน ผูดําเนิน การในเรื่องดังกลาวพรอมทั้งจายคาเบี้ยประกันรวมทั้งหมดที่คุมครองบริษัท CEN
และบริษัท ยอยทั้งหมดของบริษัท CEN
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

มติค ณะกรรมการชุดใหมซึ่งไดย กเลิกมติค ณะกรรมการชุดเดิมที่ใหบริษัทรับผิดชอบผูบริหารและคณะกรรมการของบริษัท ในกรณีที่ถูกฟองรองกลาวโทษ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ

ผูบริหารและคณะกรรมการของ
บริษัท

คาใชจายในการรับผิดชอบผูบริหาร
และคณะกรรมการของบริษั ท ในกรณีที่ถูก
ฟองรอง

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2552
ป 2553
ป 2554
-

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
- ตามที่ประชุมของคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 7/2551 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2551
ไดมีมติใหสอดคลองกับมติของคณะกรรมการของบริษัท CEN ในเรื่องที่กําหนดใหบริษัท
รับผิดชอบตอผูบริหารและคณะกรรมการของบริษัทไมวาจะเรื่องเกี่ยวกับคดีทางแพงหรือ
อาญาในกรณีที่ผูบริหารหรือคณะกรรมการของบริษัทถูกบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึง
ราชการที่เ กี่ยวขอ ง ผูถือหุนของบริษัท ฟอ งรองคดีอันเนื่อ งมาจากการดําเนินการตาม
วัตถุประสงคของบริษัท โดยบริษัทจะรับผิดชอบคาใชจายตางๆ หรือ คาปรับที่เกี่ยวขอ ง
กับคดีความทุก ประเภท การประกั นตัวในคดีอ าญา จนกวา คดี ความจะสิ้ นสุด ทั้ง นี้
บริษัทได ใหที่ปรึก ษากฏหมายของบริษัท CEN พิจารณาในเรื่อ งดังกลาวซึ่ง ที่ปรึกษา
กฎหมายไดใหความเห็นวา บริษัท ควรมีมติยกเลิกในเรื่องดังกลาว ตอ มาในการประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2553 เมื่อวันที่ 10 สิ งหาคม 2553 จึ งมีมติยกเลิกเรื่อ ง
ดังกลาว

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2554 เมื่อวัน ที่ 29 เมษายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น วา มติดังกลาวเปน รายการที่เกิดขึ้น ในชวงที่ผูบ ริห ารชุดเดิม ในอดีตซึ่งมิไดมี
ความสัมพันธ หรือเกี่ยวโยงกับกลุมผูบ ริหารและผูถือหุน ปจจุบ ัน และเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงผูบ ริหารชุดใหม คณะกรรมการบริษัท จึงมีมติใหยกเลิกมติดังกลาว เนื่องจากบริษัท CEN ซึ่งเปน บริษัท ใหญของ
บริษัท ไดมีการทําประกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ซึ่งใหความคุมครองกรรมการ เจาหนาที่และพนักงานของบริษัท อยูแลว บริษัท จึงไมมีน โยบายที่จะรับผิดชอบคาใชจายคดีฟองรอ งผูบ ริห าร
และกรรมการของบริษัทอีกตอไป
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

การโอนสิทธิการเชารถยนต
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2553
ป 2554

ป 2552
บริษัท CEN และบริษัท เอ็นเนซอล

คาใชจายในการโอนสิทธิการเชารถยนต

-

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
- - บริษัท CEN ไดโอนสิทธิการเชารถยนตใหกับบริษัท โดยเปนรถยนตยี่หอ โตโยตา
จํานวน 1 คัน รุน Camry 2.4 V A/T P/S DVD Navigator เกียรอัตโนมัติ จํานวน 1
คัน ซึ่งบริษัท CEN มีสัญญาเชารถยนตคันดังกลาวในชวงเดือนพฤษภาคม 2550 –
เดือนพฤษภาคม 2553 ในอัตราเชาเดือนละ 38,500 บาทตอเดือน ทั้งนี้ บริษัทไดเชา
รถยนตตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2551 - เดือนพฤษภาคม 2553 ในอัตราเชาเทาเดิม
- บริษัท เอ็นเนซอล ไดโอนสิทธิการเชารถยนตใหกับบริษัท โดยเปนรถยนตยี่หอ โต
โยตา จํานวน 1 คัน รุน Camry 2.4 V A/T P/S DVD Navigator เกียรอัตโนมัติ
จํา นวน 1 คัน ซึ่ งบริษัท เอ็ นเนซอล มี สัญ ญาเช ารถยนต คันดัง กล าวในชว งเดือ น
กันยายน 2550 – เดือนพฤษภาคม 2553 ในอัตราเชาเดือ นละ 38,500 บาทตอ เดือน
ทั้งนี้ บริษัทไดเชารถยนตตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2552 - เดือ นพฤษภาคม 2553 ใน
อัตราเชาเทาเดิม

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น วารายการดังกลาวเปนการทํารายการในอดีตซึ่งบริษัท เห็น วามีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่อ งจากบริษัท ตองเชารถยนตไ วสําหรับ เปน รถประจําตําแหนงใหกับ
ผูบ ริห ารใหมของบริษัท อยูแลว บริษัท จึงขอเชารถยนตตอจากบริษัท CEN และบริษัท เอ็นเนซอล ตามระยะเวลาเชาที่เหลือและอัตราเชาเดิมตามสัญญาเชาที่มีกับ บุคคลภายนอกซึ่งเปน ราคาเดียวกัน กับ
ราคาที่บริษัทไดเชารถในลักษณะเดียวกัน
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

คาบริหารจัดการ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะรายการ

บริษัท CEN
ในฐานะเปนผูรับจาง

คาบริหารจัดการ (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
คาบริหารจัดการคางจาย
เงิ น ให กู ยื ม ระยะสั้ นให กั บบริ ษั ท CEN
(เปนคาที่ปรึกษาในเดือนตุลาคม – เดือน
พฤศจิกายนและไดรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2552 ป 2553
ป 2554

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล

3.73

-

-

-

-

-

1.22

-

-

เนื่องจากบริษัท มีแผนเขา จดทะเบีย นเป นหลักทรัพ ยจดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพ ยฯ บริษัทจึงได วาจางบริ ษัท CEN
เพื่อใหคําปรึกษาทางดานตางๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทเพื่อใหเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯและ
สํานักงาน ก.ล.ต. โดยทําสัญ ญาที่ปรึกษาธุรกิจในวันที่ 30 มีนาคม 2552 ซึ่งคูสัญ ญาตกลงใหมผี ลยอนหลังไปถึงวันที่ 1
มกราคม 2552 เปนระยะเวลาการใหบริการ 1 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึง 31 ธันวาคม 2552 อยางไรก็ตาม
ภายหลังบริษัทไดมีการจัดตั้งทีมงานเพื่อทําหนาที่รับผิดชอบในเรื่อ งดังกลาวเรียบรอ ยแลว บริษัทจึงไดยกเลิกสัญ ญาที่
ปรึกษาธุรกิจกับบริษัท CEN โดยมิไดเ สียคาตอบแทนในการยกเลิกสัญ ญา และบริษัทไมมีนโยบายที่จะจัดจาง บริษัท
CEN เปนที่ปรึกษาใหกับบริษัทในเรื่องดังกลาวตอไปในอนาคต
นอกจากนั้น บริษัทตกลงจายคาตอบแทนในอัตรารอยละ 0.75 ของรายไดการรับจางทําของและรายไดจากการขายของ
บริษัทในแตละเดือน โดยกําหนดใหมีคาตอบแทนขั้นต่ําจํานวน 100,000 บาทตอ เดือน ซึ่งใหจายทุกวันที่ 10 ของเดือ น
ถัดไป ทั้งนี้ ขอบเขตของงานในสัญญามีดังตอไปนี้
1) ใหคําปรึกษาทางดานตางๆ เพื่อใหการดําเนินธุรกิจเปนไปตามหลักเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯและสํานักงาน ก.ล.ต.
2) ติดตามและประเมินสภาพคลองของบริษัทใหคําแนะนําในการบริหารเงินทั้งในกรณีเงินขาดและเงินเหลือ รวมทั้งการ
จัดหาแหลงเงินกู
3) สนับสนุนในการดําเนินการ อํานวยการ ติดตามการปฏิบัติงานทั่วไป รวมถึงการติดตอ ประสานงานในการจัดประชุม
คณะกรรมการบริษัท การจัดประชุมผูถือหุน และงานเลขานุการที่ประชุม
4) การวิเคราะหและการจัดการเชิงกลยุทธสําหรับอนาคตของบริษัท
อยางไรก็ตาม ในวันที่ 12 ธันวาคม 2552 บริษัทไดยกเลิกการจายคาที่ปรึกษาดังกลาว โดยมิไดเ สียคาตอบแทนในการ
ยกเลิกสัญญา และใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2552 เปนตนไป ดังนั้น บริษัทจึงไดบันทึกบัญ ชีคาบริหารจัดการ
จํานวน 3.73 ลานบาท (ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับเดือนมกราคม – กันยายน 2552
อยางไรก็ตาม เนื่องจากบริษัท ไดมีการจายคาตอบแทนจํานวน 1.22 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สําหรับเดือ นตุลาคม
– พฤศจิกายน 2552 ใหกับบริษัท CEN เปนที่เรียบรอยแลว กอนที่สัญ ญาที่จะยกเลิก ทําใหบริษัทไดบันทึกบัญ ชีเปนเงิน
ใหกูยืมระยะสั้นใหกับบริษัท CEN ในจํานวนเงินดังกลาว ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการเรียกคืนคาตอบแทนที่ไดชําระไปแลว
จํานวน 1.22 ลานบาท ซึ่งบริษัท CEN ไดชําระคืนคาตอบแทนดังกลาวใหกับบริษัทในเดือนมีนาคม ป 2553
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

หุนกูแปลงสภาพเปนหุนสามัญของบริษัทที่ถือโดยบริษัท CEN
ป
2552

รายละเอียดการใหเงินกูยืม (ลานบาท)
อัตรา ยอดยกมา ระหวางงวด
ยอด ดอกเบี้ย ดอกเบี้ยคาง
บุคคลที่อาจ
คงเหลือ จาย
จาย
มีความขัดแยง
ดอกเบี้ย
กูเพิ่ม ชําระคืน
บ ริ ษั ท CEN
ในฐานะผู ถื อ
หุ น กู แ ป ล ง
ส ภ า พ / หุ น กู
ของบริษัท

3.75%

80.50

- (80.50)

-

2.56

ความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผล

0.06 เนื่องจากบริษัทตองปฏิบัติตามเงื่อนไขสัญญาปรับโครงสรางหนี้ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ 2548 ที่ไ ดทําไวกับกลุมผูรวมทุน
ใหมจํานวน 4 ราย (รวมบริษัท CEN) โดยในเดือนธันวาคม 2548 บริษัท ไดอ อกหุนกูแปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 3.75 ตอป จํานวน 161,008 หนวย มูลคาตราไวหนวยละ 1,000 บาท รวมเปนมูลคา 161.01 ลานบาท เพื่อ ชําระ
คืนเงินกูยืมทีก่ ลุมผูรวมทุนใหมจํานวน 4 ราย ซึ่งตอ มาบริษัท CEN ไดซื้อหุนกูแปลงสภาพทั้งหมด ทําใหบริษัท CEN
เปนผูถือหุนกูแปลงสภาพทั้งหมดจํานวน 161,008 หนวย ตอ มาในเดือ นเมษายน 2549 บริษัท CEN ไดใชสิทธิแปลง
สภาพหุนกูแปลงสภาพจํานวน 80,504 หนวย เปนหุนสามัญ ของบริษัทจํานวน 80.504 ลานหุน มูลคาหุนละ 1 บาท
รวมเปนมูลคา 80.50 ลานบาท สําหรับสวนที่เหลือของหุนกูแปลงสภาพจํานวน 80,504 หนวย หรือมูลคา 80.50 ลาน
บาท บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใหมของหุนกูแปลงสภาพในเดือนเมษายน 2550 โดยเดิมกําหนดใหวันที่ 30
ธันวาคม 2550 เปนวันทําการสุดทายของการใชสิทธิ เปลี่ยนเปนวันทําการสุดทายของเดือนธันวาคม 2552 แทน
ตอมาในเดือนกรกฎาคม 2552 บริษัทไดเ ปลี่ยนแปลงจากหุนกูแปลงสภาพเปนหุนกู และมีดอกเบี้ยคงเดิมที่รอ ยละ
3.75 ตอป เพื่อใหบริษัทสามารถใชกระแสเงินสดจากการดําเนินงานชําระคืนหนี้ใหกับผูถ ือ หุนกูในรูปเงินสดไดโดยไม
จําเปนตองชําระหนี้จากการออกหุนใหม และอัตราดอกเบี้ยหุนกูใหม เปนอัตราเดียวกันกับหุนกูแปลงสภาพที่ตกลงไว
ตั้งแตป 2548 และเปนอัตราที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเงินกูกับธนาคารของบริษัท ที่ ณ ขณะนั้น (สิ้นป 2548) มีอัตรา
ดอกเบีย้ MOR รอยละ 7.00 ตอป อยางไรก็ตาม หากบริษัท ตองจายอัตราดอกเบี้ยหุนกูในอัตราเดียวกันกับวงเงินกูกับ
ธนาคารของบริษัท ซึ่ง ณ สิ้นป 2552 มีอัตรา MOR รอยละ 6.75 ตอป ดอกเบี้ยจายของบริษัท ตั้งแตเ ดือ นมกราคม ธันวาคมป 2552 จะมีประมาณ 4.60 ลานบาท
ทั้งนี้ บริษัทไดไถถอนหุนกูกอนครบกําหนดทั้งจํานวน โดยแบงชําระเปนจํานวนรวม 4 งวดๆ ละจํานวน 20 ลานบาทใน
เดือนสิงหาคม เดือนตุลาคม และเดือนพฤศจิกายน ป 2552 และงวดสุดทายจํานวน 20.50 ลานบาทในเดือ นธันวาคม
ป 2552 และบริษัทไดมีการชําระดอกเบี้ยคางจายจํานวน 0.06 ลานบาทเปนที่เรียบรอยแลวในเดือนมกราคม ป 2553
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

การตั้งคาเผื่อหนี้สงสัย จะสูญ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท ปคนิค

ลักษณะของรายการ
ลูกหนี้การคา - บริษัท ปคนิค
คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2552 ป 2553
ป 2554
11.51

11.51

(11.51)

(11.51)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
- รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในชวงผูบริหารชุดเดิมสวนใหญเปนผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้งมา
จากผูถือหุนเดิมของบริษัท CEN ซึ่งเปนคนละกลุมกับผูบริหารชุดปจจุบันที่ไ ดรับการแตงตั้งมาจากผูถือ
- หุนของบริษัท CEN ในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันบริษัท ปคนิค มีความสัมพันธผานบริษัท เอ็นเนซอล โดยเปนผู
ถือหุนรวมกันกับบริษัท CEN (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ ประวัติ
ความเปนมา) โดยเปนรายการที่บริษัทไดจําหนายเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟายอยใหกับบริษัท ปคนิค
จํานวน 3 โครงการมูลคารวมกัน 11.50 ลานบาท ตั้งแตเดื อ นธันวาคม 2548 – ธันวาคม 2549 โดย
รายการดังกลาวมีการคางชําระเกินกวา 12 เดือ น ประกอบกับบริษัท ปคนิค มีหนี้สินลนพนตัวจํานวน
มากจนตองอยูในกระบวนการฟนฟูกิจการ ทําใหบริษัท คาดวาคงจะไมไดรับการชําระเงิน ดังนั้น บริษัท
จึ ง ได ตั้ ง ค า เผื่ อ หนี้ส งสั ยจะสู ญ จํ า นวน 11.51 ลา นบาท (มู ล ค า การขาย 11.50 ล า นบาท และ
ภาษีมูลคาเพิ่ม 0.01 ลานบาท) ตั้งแตป 2549 เปนตนมา (โปรดดู รายละเอีย ดเพิ่มเติมในสวนที่ 1.4
ปจจัยความเสี่ยง - ความเสีย่ งจากการไดรับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิ และรายการระหวางกันเรื่อ ง
เงินรับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิคาหุน)
อยางไรก็ตามบริษัทและบริษัท CEN ไดรวมปรึกษาขอกฎหมายดังกลาวกับที่ปรึกษาทางกฎหมายจาก
บริษัท ฟนิกซ บาริสเทอร (ประเทศไทย) จํากัด ตามรายงาน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 ที่ปรึกษาทาง
กฎหมายเห็นวา สัญญาซื้อขายหุนระหวางบริษัท CEN และบริษัท ปคนิค ถือเปนอันสมบูรณ บริษัทจึงมี
สิทธิโดยชอบตามกฎหมายที่จะไดรับเงินจํานวน 12.76 ลานบาท จากบริษัท CEN เพื่อ หักกลบลบหนี้ที่
บริษัท ปคนิค คงคางกับทางบริษัท ตามรายงานงบการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 บริษัท
ไดมีการรับรูรายไดโอนกลับคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้บริษัท ปคนิค จํานวนเงินดังกลาว
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

เงิน รับชําระหนี้ตามขอตกลงโอนสิทธิคาหุน
รายไดรับลวงหนา

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บริษัท ปคนิค

ลักษณะของรายการ
เงินมัดจํา - รายไดรับลวงหนา

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2552 ป 2553
ป 2554
0.26

0.26

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
0.26 รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในชวงผูบริหารชุดเดิมสวนใหญเปนผูบริหารที่ไ ดรับการแตงตั้งมา
จากผูถ ือหุนเดิมของบริษัท CEN ซึ่งเปนคนละกลุมกับผูบริหารชุดปจจุบันที่ไดรับการแตงตั้งมาจากผูถือ
หุนของบริษัท CEN ในปจจุบัน ซึ่งปจจุบันบริษัท ปคนิค มีความสัมพันธผานบริษัท เอ็นเนซอล โดยเปนผู
ถือหุนรวมกันกับบริษัท CEN (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ ประวัติ
ความเปนมา) ซึ่ง บริษัท ปค นิค มีการคา งชํา ระหนี้บริษัท ตั้ งแต ป 2549 เปนตนมา บริษัทไดเ ปลี่ย น
นโยบายการขายสินคาเฉพาะกับบริษัท ปคนิค โดยจะขายสินคาเฉพาะเปนเงินสด หรือ เรียกเก็บเงิ น
ลวงหนาบางสวน และจะตองไดรับชําระเงินคาสินคาเต็มจํานวนกอนการสงมอบสินคา
ทั้งนี้ในเดือนสิงหาคม 2550 บริษัทไดรับเงินมัดจําลวงหนาซึ่งมีมูลคา 0.26 ลานบาท หรือ คิดเปนรอ ยละ
30 ของมูลคาทั้งหมดจากการจําหนายสวนประกอบ (ฝา Cable Trench) ของเสาโครงเหล็กสถานีไฟฟา
ยอ ยใหกับบริษั ท ป คนิ ค อยา งไรก็ต าม บริ ษัท ป คนิคยัง คงไมส ามารถชํา ระค าสิ นคา สว นที่เ หลื อได
บริษัทจึงไดรับเงินคามัดจําลวงหนาสําหรับคาสินคาไวโดยที่บริษัทยังไมมีการสงมอบสินคา ทั้งนี้ หาก
บริษัท ปคนิค วาจางใหบริษัททํางานอื่นใดในอนาคต บริษัทจะเก็บเงินตามมูลคางานทั้งหมดกอนที่จะ
เริม่ ทํางานใหกับบริษัท ปคนิค
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บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

เงิน ลงทุน ในบริษัท ระยองไวร อินดัสตรีส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

บริษัท ระยองไวร

ลักษณะของรายการ

เงินลงทุนในบริษัท ระยองไวร
เงิ นรั บคื นเงินมั ดจํ าค าหุ น เพิ่ มทุ นของ
บริษัท ระยองไวร

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2552
ป 2553
ป 2554
0.001

0.001

3.00

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
0.001 รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นในชวงผูบริหารชุดเดิมสวนใหญเปนผูบริหารที่ไดรับการแตงตั้ง
มาจากผูถือหุนเดิมของบริษัท CEN ซึ่งเปนคนละกลุมกับผูบริหารชุดปจจุบันที่ไดรับการแตงตั้งมาจาก
- ผูถือหุนของบริษัท CEN ในปจจุบัน (รายละเอียดในสวนที่ 2 ขอ 2 ลักษณะการประกอบธุรกิจ หัวขอ
ประวัติความเปนมา) ซึ่ง ณ ขณะนั้น บริษัทไดซื้อหุนของบริษัท ระยองไวร จํานวน 1 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท ในราคาซื้อ 1,000 บาท จากบุคคลธรรมดาในวันที่ 12 มิถุนายน 2551 นอกจากนั้น
บริษัทไดจองสิทธิซื้อหุนเพิ่มทุนทั้งหมดของบริษัท ระยองไวร จํานวน 1.2 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ
100 บาท รวมเปนจํานวน 120 ลานบาท โดยบริษัท ไดจายเงินคามัดจําการจองซื้อหุนดังกลาวเปน
จํานวน 3 ลานบาทใหกับบริษัท ระยองไวร ในเดือนกรกฏาคม 2551 อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่
คณะกรรมการชุดใหมของบริษัท CEN ซึ่งเปนบริษัทแม ไดเขามาบริหารบริษัท CEN บริษัท ระยองไวร
และบริษัทในเดือนสิงหาคม 2551 แลว คณะกรรมการชุดใหมของบริษัท CEN ไดมอบหมายใหบริษัท
ทําการยกเลิกการจองซื้อหุนของบริษัท ระยองไวร ทั้งนี้บริษัทไดดําเนินการดังกลาวในเดือ นมีนาคม
2552 และไดคืนเงินคามัดจําดังกลาวทั้งหมดในเดือนพฤษภาคม 2552 ปจจุบัน บริษัทยังไมมีแผนที่
จะลงทุนเพิ่มในบริษัท ระยองไวร หากบริษัทจะพิจารณาการลงทุนเพิ่มในบริษัท ระยองไวร บริษัทจะ
ปฏิ บัติใ หเ ปน ไปตามข อ กํ าหนดที่ เกี่ ย วข อ งของสํ านั กงาน ก.ล.ต. และหรื อ ตลาดหลัก ทรั พยแ ห ง
ประเทศไทย
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11.3

มาตรการและขั้นตอนการทํารายการระหวางกัน

ภายหลังจากที่บ ริษัท ไดเ ปน บริษัท ยอ ยของบริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ตั้ง แตเดือนมกราคม 2549
ขั้น ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน ของบริษัท จะเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยแ ละตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใดๆ กับบริษัทหรือบริษัทแมห รือบริษัทยอยของบริษัท แม ไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํารายการระหวาง
กัน นั้นๆ
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกัน สามารถจําแนกตามประเภทรายการ ไดดังนี้
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป
บริษัท ไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกัน ใหมีเงื่อ นไขตางๆ เปน ไปตามลักษณะการดําเนิน การคา
ปกติ โดยมีราคาตลาดและเงื่อนไขรายการตางๆ ไวอยางชัดเจน เปน ธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับ ราคาที่เกิดขึ้น กับ
บุคคลภายนอก และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ทั้งนี้สวนตรวจสอบภายในจะประสานงานรวมกับผูตรวจสอบอิสระ
จากภายนอกซึ่ง เป น ผูต รวจสอบภายในของบริษั ท CEN เพื่ อ ทํ า หน าที่ ต รวจสอบข อ มูล และจั ดทํ ารายงานเพื่ อ ให
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการ
เปน ประจําทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป และรายการระหวางกัน อื่น ๆ เชน รายการ
คาบริห ารจัดการ เงินลงทุน ในบริษัท ระยองไวร รายการกรมธรรมป ระกันความรับผิดของกรรมการและเจาหนาที่ และการ
โอนสิท ธิการเชารถยนต เปนตน
บริ ษัท มีน โยบายที่จะปฏิ บ ัติให ชัดเจน เปน ธรรม และไม กอ ให เกิ ดการถ ายเทผลประโยชนเ พื่อ ให เป น ไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรั พ ยแ ละตลาดหลั กทรัพย และขอ บังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ ขอ กําหนดของตลาดหลักทรัพยแ ห ง
ประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสิน ทรัพย ทั้งนี้บ ริษัท จะดําเนิน การใหมีการ
อนุมัติตามขั้น ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยบุคคลที่มีสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงจะตองไมมีสวนในการ
พิจารณาอนุมั ติ ซึ่ ง คณะกรรมการตรวจสอบจะเปน ผู ให ความเห็ น เกี่ ยวกับ การทํา รายการดัง กลา ว โดยจะนํ าเสนอต อ
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผูถ ือหุน ตามแตกรณี เพื่อใชเปน ขอมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเขา
ทํารายการดั งกล าว นอกจากนั้น บริษัท ไดจั ดให มีการดําเนิน การติดตามดู แ ลการปฏิบ ัติ ตามนโยบายที่เ ป ดเผยรายการ
ระหวางกัน อยา งเครงครัดไวในหมายเหตุป ระกอบงบการเงิน ที่ไดรับ การตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีข องบริษัท
รวมทั้งแบบ 56-1 และรายงานประจําป
นอกจากนี้ ในกรณีท คี่ ณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน ที่เกิดขึ้น นั้น
บริษัท จะจัดใหมีบ ุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ที่มีความเปนอิสระ เปน
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ผูใหความเห็นเกี่ยวกับ รายการระหวางกัน โดยความเห็น ของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญ
พิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสิน ใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขา
ทํารายการดังกลาวจะไมเปน การยักยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัท แต
เปน การทํารายการทีบ่ ริษัทไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ในอนาคต บริษัทไมมีน โยบายที่จะจัดจางบริษัท CEN เปน ที่ป รึกษาเพื่อบริห ารและจัดการในงานตางๆ ของบริษัท
ทั้งนี้ ในกรณี ที่มีเหตุจําเปน ที่เ กี่ยวข องกับ การดํ าเนิน ธุร กิจ ของบริษัท อัน อาจทําใหบ ริษั ท พิจารณาจั ดจางเพื่อขอความ
ชวยเหลือจากบริษัท CEN บริษัท จะปฏิบั ติใหเปน ไปตามขอ กํ าหนดที่เกี่ยวขอ งของสํานั กงาน ก.ล.ต. และ/หรื อ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
นอกจากนั้น ปจจุบ ัน บริษัทยังไมมีแผนที่จะลงทุน เพิ่มในบริษัท ระยองไวร แตในกรณีท มี่ ีการพิจารณาการลงทุนเพิ่ม
บริษัท ระยองไวร บริษัทจะคํานึงถึงความจําเปน และผลตอบแทนที่จะไดรับเปนปจจัยในการพิจารณาประกอบ รวมทั้งบริษัท
จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ/หรือ
ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ
สําหรับ แนวโนมการทํารายการระหวางกัน ในอนาคตนั้น บริษัท จะยังคงมีรายการกรมธรรมป ระกัน ความรับ ผิดของ
กรรมการและเจาหนาที่ โดยบริษัท CEN ซึ่งเปน บริษัท แมจะเปน ผูดําเนิน การจัดหากรมธรรมและรับ ผิดชอบคาใชจาย
ดังกลาวทั้งหมด
นอกจากนั้น บริษัท ยังไมมีนโยบายที่จะรับโอนสิทธิเชารถยนตตอจากบริษัทที่เกี่ยวของกัน แตบริษัทยังคงจายคาเชา
ตามสัญญาเชารถยนตท ี่รับโอนมาใหกับบุคคลภายนอกตอไป
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