บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 รายการระหว่ างกัน
รายละเอียดรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึ ้นในรอบบัญชีปี 2553 และงวด 9 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2554 มีดงั นี ้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
1. นายสลิบ สูงสว่าง

ลักษณะความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ
บริ ษัท โดยนายสลิบฯ ถือ
หุ้นร้ อยละ 19.16 ของทุน
จดทะเบียนบริ ษัท
- รองประธานกรรมการ
และกรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม
- ประธานกรรมการบริ หาร
- ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

คา้ ประกันเงินกู้ยืม บริ ษัทมีวงเงิน
สินเชื่อเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจกับ
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ได้ แก่ วงเงิน
หนังสือค ้าประกัน วงเงินตัว๋ สัญญาใช้ เงิน
และวงเงิน Forward Contract เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและใช้ ออกหนังสือ
ค ้าประกันเพื่อเข้ าประมูลงาน โดยเป็ น
การค ้าประกันส่วนบุคคลเต็มวงเงิน
สินเชื่อ โดยค ้าประกันร่ วมกับนายพิชยั
คล่องพิทกั ษ์ นอกจากนี ้ นายสลิบฯ ยังค ้า
ประกันสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์ รวม 2
สัญญา เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท ทังนี
้ ้ การค ้าประกันดังกล่าว
บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนการค ้า
ประกันให้ แก่กรรมการแต่อย่างใด

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554
วงเงินค ้าประกัน
วงเงินค ้าประกัน
839,240,256
906,733,804

หน้ าที่ 2.11 - 1

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้
สถาบันการเงินที่ให้ การสนับสนุนบริ ษัท
นอกเหนือจากหลักประกันอื่น ซึง่ เป็ นไป
ตามเงื่อนไขของเจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้
วงเงินสินเชื่อที่บริ ษัทใช้ มากที่สดุ ได้ แก่
วงเงินหนังสือค ้าประกัน เพื่อใช้ เป็ น
หลักประกันในการเข้ าประมูลงาน โดยการ
ค ้าประกันดังกล่าว บริ ษัทไม่ได้ เสีย
ค่าใช้ จ่ายแต่อย่างใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่าเป็ น
รายการที่เกิดขึ ้นตามความจาเป็ นในการ
ขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจาก
สถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ซึง่ สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ใน
การดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
1. นายสลิบ สูงสว่าง
(ต่อ)

2. นายพิชยั
คล่องพิทกั ษ์

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ
เงินทดรองจ่ าย บริ ษัทมีรายการเงิน
ทดรองจ่าย เพื่อใช้ ในการซื ้อแบบ การ
เข้ าประมูลงาน และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของ
บริ ษัท โดยรายการเงินทดรองจ่ายที่มี
มูลค่าสูงส่วนใหญ่ เป็ นเงินทดรองจ่าย
เพื่อเข้ าร่ วมประมูลงาน โดยบริ ษัท
กาหนดนโยบายในการเบิกเงินทดรอง
จ่าย ซึง่ ต้ องชาระคืนภายใน 10 วัน

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริ ษัท โดยนาย
พิชยั ฯ ถือหุ้นร้ อยละ
19.17 ของทุนจด
ทะเบียนบริ ษัท
- กรรมการ และ
กรรมการผู้มีอานาจ
ลงนาม
- กรรมการบริ หาร
- กรรมการผู้จดั การ

คา้ ประกันเงินกู้ยืม บริ ษัทมีวงเงิน
สินเชื่อเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจกับ
เจ้ าหนี ้สถาบันการเงิน ได้ แก่ วงเงิน
หนังสือค ้าประกัน วงเงินตัว๋ สัญญาใช้
เงิน และวงเงิน Forward Contract
เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนและใช้
ออกหนังสือค ้าประกันเพื่อเข้ าประมูล
งาน โดยเป็ นการค ้าประกันส่วนบุคคล
เต็มวงเงินสินเชื่อ โดยค ้าประกัน
ร่ วมกับนายสลิบ สูงสว่าง นอกจากนี ้
นายพิชยั ฯ ยังค ้าสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์
รวม 2 สัญญา เพื่อใช้ ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท ทังนี
้ ้ การค ้าประกัน
ดังกล่าว บริ ษัทไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนการค ้าประกันให้ แก่
กรรมการแต่อย่างใด

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554
249,639
46,080

วงเงินค ้าประกัน
838,263,804

หน้ าที่ 2.11 - 2

วงเงินค ้าประกัน
910,226,320

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
เงินทดรองจ่ายดังกล่าว ถูกเบิกใช้ เพื่อเป็ นค่าใช้ จ่าย
เดินทางตรวจสอบงาน 75,140 บาท / ค่าใช้ จ่ายใน
การประมูล 5,000 บาท / ค่าใช้ จ่ายเดินทางดูงาน
ต่างประเทศ 169,499.15 บาท โดยมีการเบิกเงินทด
รองจ่ายเมื่อปี 2553 เนื่องจาก งานยังไม่แล้ วเสร็ จ
ตามวัตถุประสงค์ จึงยังไม่ได้ เคลียร์ เงินทดรองจ่าย
ดังกล่าว ทังนี
้ ้ นายสลิบฯ ได้ จ่ายชาระคืนเงินทด
รองจ่ายดังกล่าวให้ กบั บริ ษัทเสร็ จสิ ้นแล้ ว เมื่อวันที่
25 มีนาคม 2554 สาหรับเงินทดรองจ่าย ณ วันที่
30 กันยายน 2554 เป็ นการเบิกใช้ เพื่อเป็ นค่าอากร
สาหรับติดสัญญางานก่อสร้ าง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการ
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่า ควรดาเนินการชาระคืน
เงินทดรองให้ เสร็ จสิ ้นภายในไตรมาส 1/54
เป็ นการค ้าประกันวงเงินสินเชื่อกับเจ้ าหนี ้สถาบัน
การเงินที่ให้ การสนับสนุนบริ ษัท นอกเหนือจาก
หลักประกันอื่น ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขของเจ้ าหนี ้
สถาบันการเงิน ทังนี
้ ้ วงเงินสินเชื่อที่บริ ษัทใช้ มาก
ที่สดุ ได้ แก่วงเงินหนังสือค ้าประกัน เพื่อใช้ เป็ น
หลักประกันในการเข้ าประมูลงาน โดยการค ้า
ประกันดังกล่าว บริ ษัทไม่ได้ เสียค่าใช้ จ่ายแต่อย่าง
ใด
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการ
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ ้น
ตามความจาเป็ นในการขอรับการสนับสนุนวงเงิน
สินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจ
ซึง่ สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริ ษัท

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
3. กิจการร่ วมค้ า
ไฮโดรเท็ค – ซัลคอน

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
- กิจการที่ควบคุม
ร่ วมกันกับผู้ร่วมค้ า
อีก 2 ราย โดย
บริ ษัทเข้ าถือหุ้นใน
กิจการร่ วมค้ า
ดังกล่าวคิดเป็ นร้ อย
ละ 48 ของทุนจด
ทะเบียนกิจการร่ วม
ค้ า

ลักษณะรายการ
เงินให้ ก้ ูยืมระยะสัน้ บริ ษัทให้ การ
สนับสนุนทางการเงินแก่กิจการร่ วมค้ า
ซึง่ บริ ษัทร่ วมลงทุนในสัดส่วนร้ อยละ
48 ของทุนจดทะเบียนกิจการร่ วมค้ า
โดยบริ ษัทร่ วมลงทุนกับผู้ร่วมค้ าที่เป็ น
นิตบิ คุ คลต่างด้ าว 1 ราย และนิติ
บุคคลไทย 1 ราย เพื่อให้ บริ การงาน
ก่อสร้ างสถานีสบู -จ่ายน ้ามีนบุรี โดย
การให้ การสนับสนุนทางการเงินดังกล่าว
เป็ นผลจากการดาเนินโครงการของ
กิจการร่ วมค้ าที่ประสบผลขาดทุน
ต่อเนื่อง ทาให้ ขาดสภาพคล่อง บริ ษัทใน
ฐานะผู้ร่วมค้ า จึงให้ การสนับสนุนทาง
การเงินดังกล่าวตามสัดส่วนการลงทุน
โดยคิดอัตราดอกเบี ้ยระหว่างกันในอัตรา
ร้ อยละ 2.5 – 8.5 ต่อปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้
พิจารณาลดอัตราดอกเบี ้ยเหลือ 2.5
ต่อปี ตังแต่
้ ปี 2552 เป็ นต้ นมา
ดอกเบีย้ รับ ดอกเบี ้ยรับจากการให้
การสนับสนุนทางการเงินแก่กิจการ
ร่ วมค้ า

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553
ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554
ยอดต้ นปี
2,116,760 ยอดต้ นปี
กู้เพิ่มระหว่างปี
- กู้เพิ่มระหว่างปี
ลดลงระหว่างปี
(2,116,760) ลดลงระหว่างปี
ยอดปลายปี
- ยอดระหว่างปี
-

3,265

หน้ าที่ 2.11 - 3

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
- กิจการร่ วมค้ าดังกล่าว จัดตังขึ
้ ้นเมื่อวันที่ 15 ธ.ค.
2544 เพื่อให้ บริ การงานก่อสร้ างสถานีสบู -จ่ายน ้า
มีนบุรี ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ ส่งมอบงานให้ กบั ผู้วา่ จ้ างเเมื่อ
วันที่ 26 มี.ค. 2548 โดยกิจการร่ วมค้ าได้ ทาบันทึก
ข้ อตกลงเลิกกิจการร่ วมค้ าและแจ้ งเลิกกิจการกับ
กรมสรรพากรเมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2553 ซึง่ ณ วันเลิก
กิจการ เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2553 กิจการร่ วมค้ ามีผล
ขาดทุนเท่ากับ 11.54 ล้ านบาท
- กิจการร่ วมค้ ามีผลการดาเนินงานขาดทุนอย่าง
ต่อเนื่อง ที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีมติเห็นควรให้ การสนับสนุนทาง
การเงินแก่กิจการร่ วมค้ าดังกล่าว โดยมีการกาหนด
อัตราดอกเบี ้ยระหว่าง 2.5% ถึง 8.5% ต่อปี ทังนี
้ ้
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ม.ค. 2553 กิจการร่ วมค้ าไม่มีการ
กู้ยืมเงินจากบริ ษัทเพิ่มเติม
- บริ ษัทได้ ตงส
ั ้ ารองหนี ้สูญเงินให้ ก้ แู ละดอกเบี ้ย
ค้ างรับในงบการเงินงวดบัญชีปี 2552 และได้ ตดั
จาหน่ายรายการหนี ้สินดังกล่าวเมื่อปิ ดกิจการ
ร่ วมค้ า
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทารายการ
ดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่าการทารายการดังกล่าว
เป็ นการทาที่สมเหตุสมผล และเป็ นการดาเนินการ
เพื่อประโยชน์ตอ่ บริ ษัท เนื่องจากเป็ นกิจการที่
บริ ษัทเข้ าร่ วมลงทุน

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
4. บริ ษัท สหการวิศวกร
จากัด

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
- นายกนิษฐ์ ชนม์
ลี ้สกุล ผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทใน
สัดส่วนร้ อยละ
6.64 ของทุนจด
ทะเบียนบริ ษัท
เข้ าเป็ นกรรมการ
และกรรมการผู้
อานาจลงนามใน
บริ ษัท สหการ
วิศวกร จากัด

ลักษณะรายการ
ร่ วมธุรกิจกัน บริ ษัทและบริ ษัท สหการ
วิศวกร จากัด ร่ วมกันจัดตังกิ
้ จการค้ าร่ วม
(Consortium) ในนาม The Consortium
of Hydrotek Co.,Ltd. and Sahakarn
Wisavakorn Co.,Ltd. เพื่อเข้ าประมูล
งานก่อสร้ างโรงผลิตน ้าของการไฟฟ้าฝ่ าย
ผลิตแห่งประเทศไทย อาเภอวังน้ อย
พระนครศรี อยุธยา (EGAT) โดยมีสดั ส่วน
การถือหุ้นเท่ากับร้ อยละ 90 และร้ อยละ
10 ตามลาดับ ซึง่ บริ ษัทรับผิดชอบงาน
โครงการทังหมด
้
ยกเว้ นงานโยธา ซึง่
บริ ษัท สหการวิศวกร จากัด เป็ น
ผู้รับผิดชอบ

ว่ าจ้ างก่ อสร้ าง บริ ษัทได้ ว่าจ้ างบริ ษัท
สหการวิศวกร จากัด ให้ เข้ าดาเนินการ
ปรับพื ้นที่งานโครงการบริ ษัท บี อาร์ พี
สตีล จากัดจังหวัดระยอง

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554
-

567,010
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-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
บริ ษัทจาเป็ นต้ องหาพันธมิตรในการเข้ าประกวด
ราคางานจ้ างของ EGAT เพื่อให้ สอดคล้ องและ
เป็ นไปตามข้ อกาหนดด้ านประสบการณ์ ผลงาน
และคุณสมบัตผิ ้ รู ับจ้ างในงานดังกล่าว โดยร่ วม
ทาธุรกิจในลักษณะกิจการค้ าร่ วม (Consortium)
ซึง่ มีการแบ่งแยกหน้ าที่และความรับผิดชอบที่
ชัดเจน ไม่มีการแบ่งปั นผลกาไรหรื อขาดทุน
ระหว่างกัน และเมื่อเสร็ จสิ ้นโครงการแล้ วก็จะยุติ
ลง
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเป็ นการ
ดาเนินการเพื่อประโยชน์ของบริ ษัท เนื่องจากเป็ น
กิจการที่บริ ษัทเข้ าร่ วมดาเนินการ
เป็ นการว่าจ้ างเพื่อดาเนินการปรับพื ้นที่โครงการ
ก่อนการเข้ าดาเนินการก่อสร้ างของบริ ษัท โดย
โครงการดังกล่าวมีระยะเวลาดาเนินการตังแต่
้
วันที่ 19 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่ 30 ตุลาคม
2554 ซึง่ บริ ษัทได้ วา่ จ้ างบริ ษัท สหการวิศวกร
จากัด ในราคายุตธิ รรม
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่าเป็ นรายการที่
เกิดขึ ้นอย่างสมเหตุสมผล

บริษัท ไฮโดรเท็ค จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
4. บริ ษัท สหการวิศวกร
จากัด (ต่อ)

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของรายการระหว่ างกัน (บาท)
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2553 ณ วันที่ 30 ก.ย. 2554

บริ ษัทรับจ้ างบริ ษัท สหการวิศวกร จากัด
เพื่อดาเนินการออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา
และติดตังระบบผลิ
้
ตน ้าสาหรับโรงงาน
อุบล ไบโอ เอทานอล ซึง่ มีลกั ษณะ
รายการที่เกิดขึ ้น ดังนี ้
- รายได้ จากการก่อสร้ าง
- มูลค่างานเสร็ จที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกเก็บ
- เงินรับล่วงหน้ าตามสัญญาก่อสร้ าง

-

17,206,359.61
17,206,359.61
5,428,000.00

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
เป็ นการรับจ้ างงานก่อสร้ างที่มีเงื่อนไขทางการค้ า
ปกติทวั่ ไป โดยบริ ษัทได้ ปฏิบตั ติ ามนโยบายการ
กาหนดราคาที่กาหนดไว้ ทังนี
้ ้ โครงการดังกล่าวมี
มูลค่างานตามสัญญาเท่ากับ 54.28 ล้ านบาท
ระยะเวลาก่อสร้ างตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม
2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2555
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาการทา
รายการดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว เห็นว่าเป็ นรายการที่
เกิดขึ ้นอย่างสมเหตุสมผลและเป็ นไปตามเงื่อนไข
ทางการค้ าปกติทวั่ ไป

ที่มา : ข้ อมูลที่ได้ รับจากผู้บริ หารบริ ษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2554
หมายเหตุ : - ตามงบการเงินประจางวดบัญชีปี 2553 บริ ษัทมีกิจการร่ วมค้ าที่ปรากฏในงบการเงิน ดังนี ้
1) กิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็คเสรี : ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 2 กันยายน 2545 เพื่อให้ บริ การงานก่อสร้ างและงานที่เกี่ยวข้ องกับโครงการจ้ างเหมาก่อสร้ างระบบระบายน ้า ระบบรวบรวม และ
บาบัดน ้าเสีย และอาคารประกอบ พร้ อมส่วนประกอบอื่นกับเทศบาลนครตรัง จังหวัดตรัง โดยมีมลู ค่าโครงการรวม 182.11 ล้ านบาท โดยโครงการเสร็ จสิ ้นและส่งมอบให้ กบั ผู้ว่า
จ้ างแล้ วเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2547 และเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ได้ ทาบันทึกข้ อตกลงเลิกกิจการร่ วมค้ าและแจ้ งเลิกกิจการกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2553
โดยจ่ายคืนทุน ผลการดาเนินงานและกาไรสะสมให้ กบั ผู้ร่วมค้ าแล้ ว (ณ วันเลิกกิจการ กิจการร่ วมค้ าผลกาไรเท่ากับ 1.89 ล้ านบาท) จึงทาให้ กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวไม่ถือเป็ น
บริ ษัทย่อยของบริ ษัทอีกต่อไป
2) กิจการร่ วมค้ า ไฮโดรเท็ค-สหการ : ก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 9 มกราคม 2549 เพื่อให้ บริ การงานก่อสร้ างระบบรวบรวมและบาบัดน ้าเสีย รวมทังอาคารประกอบต่
้
างๆ ในพื ้นที่สาหรับ
เทศบาลมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม โดยมีมลู ค่างาน 179.67 ล้ านบาท และงานก่อสร้ างกาแพงกันดิน มูลค่างาน 4.40 ล้ านบาท รวมเป็ น 184.07 ล้ านบาท (รวม
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม) โดยโครงการเสร็ จสิ ้นและส่งมอบให้ แก่ผ้ วู ่าจ้ างเมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2551 และเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2553 ได้ ทาบันทึกข้ อตกลงเลิกกิจการร่ วมค้ า และแจ้ งเลิก
กิจการกับกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2553 และได้ จ่ายคืนทุน ผลการดาเนินงานให้ กบั ผู้ร่วมทุนแล้ ว (ณ วันเลิกกิจการ กิจการร่ วมค้ ามีผลขาดทุนเท่ากับ 4.86 ล้ านบาท)
จึงทาให้ กิจการร่ วมค้ าดังกล่าวไม่ถือเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทอีกต่อไป
- ณ วันที่ 30 กันยายน 2554 บริ ษัทมีรายการระหว่างกันระหว่างบริ ษัทกับบริ ษัท สหการวิศวกร จากัด เพิ่ม 1 รายการ เนื่องจากบริ ษัทรับออกแบบ ก่อสร้ าง จัดหา และติดตังระบบผลิ
้
ตน ้า
สาหรับโรงงานอุบล ไบโอ เอทานอล ซึง่ มีมลู ค่างาน 54.28 ล้ านบาท ระยะเวลาการก่อสร้ างตังแต่
้ วนั ที่ 24 พฤษภาคม 2554 ถึงวันที่ 24 มกราคม 2555 โดยรายการดังกล่าวได้ นาเข้ าที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2554
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 4/2554 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2554 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ พิจารณาให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริ ษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย
หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึง่ ใน
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ให้ ความเห็นว่า รายการระหว่างกันต่าง ๆ ดังกล่าว เป็ นรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล มีการกาหนดเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เป็ นธรรม และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท และบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งดังกล่าว
11.3 นโยบายหรือแนวโน้ มการเข้ าทารายการระหว่ างกัน รวมทัง้ การได้ มาหรือจาหน่ ายไปซึ่งสินทรัพย์ ของ
บริษัทในอนาคต
ที่ประชุมพิจ ารณาแล้ วและมีมติเป็ นเอกฉันท์ กาหนดนโยบายการเข้ าท ารายการระหว่างกันในอนาคตว่า
จะต้ องมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการของบริ ษัทฯ เกี่ยวกับความสมเหตุสมผลใน
การเข้ าทารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขต่างๆ ของรายการว่า เป็ นไปตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรื อไม่ และเมื่อ
บริ ษัทฯ เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัท ฯ จะต้ องดูแลให้ บริ ษัทฯ ปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงข้ อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้ มาหรื อจาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) รวมทัง้
ปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
ทังนี
้ ้ หากมีรายการระหว่างกันของบริ ษัท ฯ หรื อบริ ษัทย่อย (ถ้ ามี) เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัท ฯ จะได้ ให้ คณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นของการเข้ าทารายการและความเหมาะสมด้ านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาดู
เงื่ อ นไขต่ า งๆ ให้ เป็ นไปตามลัก ษณะการด าเนิ น การค้ าปกติ ใ นตลาด และมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ
บุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิ ดขึน้
บริ ษัทฯ จะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อ
นาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ คณะกรรมการ และ/หรื อ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
11.4 การอนุมตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้ อตกลงทางการค้ าที่มเี งื่อนไขการค้ าโดยทั่วไป ในการทาธุรกรรมระหว่ าง
บริษัท และบริษัทย่ อย (ถ้ ามี) กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
บริ ษัท และบริ ษัทย่อยอาจมีรายการระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ องในอนาคต
ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถทาธุรกรรมดังกล่าวได้ หากธุรกรรมเหล่านันมี
้ ข้อตกลงทางการค้ าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึง
กระทากับคูส่ ญ
ั ญาทัว่ ไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้ าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้ อง
หน้ าที่ 2.11 - 6
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11.5 มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน
เพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ ามีรายการระหว่างกันของบริ ษัทเกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ ส่วนเสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริ ษัทจะจัดให้ มีการนาเสนอ
รายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเข้ าร่ วมประชุม ทังนี
้ ้ เพื่อดูแลให้ รายการระหว่างกัน
เป็ นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิหน้ าที่ให้ เป็ นไป
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ ข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้ มาหรื อจาหน่ายไป
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