บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

11.1
รายการระหวางกันของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ลักษณะความสัมพันธ

1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
2. นางสาวกนกนารถ รัตน
สุวรรณชาติ
3.นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอด
4.นายธีระเมศฐ รัตนาสุวรรณ
ชาติ

1.นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ เปน
กรรมการและถือหุนบริษัทในสัดสวน
รอยละ 60.58
2.นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
เปนกรรมการและถือหุนบริษัทใน
สัดสวนรอยละ 5.77
3. นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอดเปน
กรรมการและถือหุนบริษัทรอยละ 1.92
4. นายธีระเมศฐ รัตนาสุวรรณชาติ เปน
กรรมการและถือหุนบริษัทในสัดสวน
รอยละ 1.92

ประเภทรายการ

ใหความชวยเหลือทางการเงิน

มูลคารายการ
ป 2555
(1 มค. – 31 ธค.)
83 ลานบาท

ค้ําประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
จํานวน 8.0 ลานบาท

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการค้ําประกันดังกลาว
มีความสมเหตุสมผลและทําใหบริษัทไดประโยชนเนื่องจากผูค้ํา
ประกันมิไดคิดคาตอบแทนในการค้ําประกันแตอยางใด

ค้ําประกันวงเงินL/C, T/R,
5.0 ลานบาท
วงเงินForward จํานวน
5.0 ลานบาท
ค้ําประกันเงินกูระยะสั้น
15.0 ลานบาท
ค้ําประกันวงเงิน L/G
25.0 ลานบาท
ค้ําประกันวงเงิน L/C, T/R, ST
PN 30.0 ลานบาท

1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
2. นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอด

1.นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ เปน
กรรมการและถือหุนบริษัทในสัดสวน
รอยละ 60.58

ใหความชวยเหลือทางการเงิน
นําที่ดินสวนตัวมารวมค้ําประกัน
วงเงินดังตอไปนี้
สวนที่ 2 หนา 69

315 ลานบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวารายการค้ําประกันดังกลาว
มีความสมเหตุสมผลและทําใหบริษัทไดประโยชนเนื่องจากผูค้ํา
ประกันมิไดคิดคาตอบแทนในการค้ําประกันแตอยางใด

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

3. นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอดเปน
กรรมการและถือหุนบริษัทรอยละ 1.92

วงเงินกู Refinance
30.0 ลานบาท
วงเงินเบิกเกินบัญชี
30.0 ลานบาท
วงเงิน P/N 80.0 ลานบาท
วงเงิน L/G 175.0 ลานบาท

ในชวงระหวางป 2555 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31ธันวาคม 2555) บริษัทไมมีการทํารายการระหวางกัน อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยไมนับ
รวมผูมีสวนไดเสียไดมีมติอนุมัติสัญญาวาจางที่ปรึกษาดานการบริหาร และ การผลิต ของนายยาซูฮิโก ซาโต ซึ่งเปนชาวญี่ปุน ปจจุบันอายุ 65 ป เปนระยะเวลา 1 ป โดยเริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ประเภทรายการ

นายยาซูฮิโก ซาโต

เปนสามีของนางธนนันท ซาโต
กรรมการและผูบริหาร บริษัท และ เปน
พี่เขยของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
กรรมการ และผูถือหุนใหญของบริษัท

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริษัทไดมีการทําสัญญาวาจางที่
ปรึกษาดานการบริหาร และการ
ผลิต กับนายยาซูฮิโก ซาโต ซึ่ง
เปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของ
บริษัท โดยมีอัตราคาที่ปรึกษา
120,000 บาทตอเดือน หรือ
1,440,000 บาทตอป เปน
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มูลคารายการ
ป 2555
(1 มค. – 31 ธค.)
ไมมี

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื่องจากนายยาซูฮิโก ซาโต ซึ่งปจจุบันอายุ 65 ป เปนผูที่มี
ประสบการณสูง โดยเฉพาะในดานการบริหารและการผลิต โดย
เคยดํารงตําแหนงสําคัญๆ ในดานการบริหารของบริษัทในกลุม โซ
นี่ คอรเปอเรชั่น เจแปน อาทิ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการผูจัดการ
บริษัท โซนี่สยาม อินดัสทรีส จํากัด โซนี่ ฮังการี่ ดํารงตําแหนงเปน
ผูบริหารสูงสุดดานการผลิต (CHIEF PRODUCTION OFFICER)
ของ โซนี่ ยุโรป และ ดํารงตําแหนงสูงสุดดานการบริหาร โดยเปน
ประธาน บริษัท โซนี่ คิซาราสุ เจแปน จํากัด บริษัทเห็นวา

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ระยะเวลา 1 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1
มกราคม -31 ธันวาคม 2556

ประสบการณ และ ความรูความสามารถของนายยาซูฮิโก ซาโต
จะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะในเรื่อง
การบริหารและการผลิต ดังนั้น จึงไดมีการวาจางนายยาซูฮิโก ซา
โต เปนที่ปรึกษาบริษัท โดยมีอัตราคาที่ปรึกษา 120,000 บาทตอ
เดือน กําหนดระยะเวลา 1 ป ตั้งแต วันที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2556
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการขางตนแลวเห็นวา
นายยาซูฮิโก ซาโต เปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ประสบการณอันจะเปนประโยชนตอกิจการตามวัตถุประสงคที่
บริษัทตองการโดยเคยดํารงตําแหนงสําคัญๆในดานการบริหาร
และ การผลิต ตางๆ มากมาย อยางไรก็ตาม เนื่องจาก การ
ใหบริการที่ปรึกษาดังกลาว เปนเรื่องเฉพาะทาง และ เฉพาะ
รายบุคคล จึงไมสามารถจัดหาอัตราราคาที่ปรึกษาเปรียบ
เทียบเคียงได เพราะอาจมีความแตกตางกันในเรื่องของความรู
ความสามารถ ประสบการณ รวมถึง จํานวนเวลาที่ใหกับบริษัท
ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากปจจัยตามที่ไดกลาวมา และ ขอบเขต
หนาที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงอัตราคาจางในอดีต ที่นายยาซูฮิโก
ซาโต เคยไดรับ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นวา คาที่ปรึกษา
ตามอัตราที่ไดตกลงกันในจํานวน 120,000 บาทตอเดือน หรือ
1,440,000 ตอป มีความเหมาะสม

สวนที่ 2 หนา 71

บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ผลประโยชนที่บริษัทไดรับ
ภายหลังจากที่นายยาซูฮิโก ซาโต ไดเขาเปนที่ปรึกษาบริษัทมา
ระยะเวลาหนึ่ง ไดเขามาทําการชวยเหลือปรับปรุงระบบการผลิต
ของบริษัทใหมีมาตรฐานสูงขึ้น อาทิ เชน
เดิม
1) มีการใชงานเครื่องจักรอยางไมเต็มประสิทธิภาพ และ ไม
ถูกตองตามวิธี
2) ไมมีระบบการบํารุงรักษาเครื่องจักร โดยพนักงานจะใชงานจน
เกิดปญหาแลวจึงทําการซอมแซม
3) ไมมีมาตรฐานในการใชงานอุปกรณ
4) ไมมีการใหความรูพนักงานที่เกี่ยวของกับการผลิต
ภายหลัง
1) มีการชวยเหลือแนะนําใหพนักงาน ไดใชงานเครื่องจักรอยาง
ถูกตอง และ สามารถใขประโยชนไดอยางเต็มที่ รวมถึงไดมีการ
จัดทําคูมือการใชงานเครื่องจักร
2) สรางระบบบํารุงรักษา และ ตรวจเช็ค รายวัน รายสัปดาห และ
ใชระบบการบํารุงรักษาเพื่อปองกันและสามารถใชเครื่องจักรได
เต็มที่ตามอายุงาน
3) สรางมาตรฐานในการใชงานอุปกรณ เชน ใบเลื่อยจะตองทํา
การตั้งคาใหถูกตองกอนการใชงาน เพื่อใหไดผลผลิตที่มี
มาตรฐาน วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑที่มีขอบแหลมคม
4) ใหการฝกอบรม ความรูแกพนักงาน ใหมีหลักคิด สามารถ
วิเคราะห สรุป แยกแยะปญหา ขบวนการในแกไขปญหา
ตลอดจนการนําระบบงานบริหารการผลิตมาใชกับองคกร อาทิ
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บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

เชน PDCA, 5S+1S, 5W1H,4M+1M และ JIT (Just In Time)
เปนตน
ซึ่งผลจากการปรับปรุงระบบการผลิตดังกลาวขางตน สงผลให
บริษัทไดรับคําชมเชยจากลูกคาที่เขาเยี่ยมชมกิจการของบริษัท
เพื่อตัดสินใจคัดเลือกผูใหบริการ ซึ่งทําใหบริษัทมีโอกาสในการ
ไดรับงานจากลูกคาเพิ่มมากขึ้น อีกทั้งยังทําใหบริษัทสามารถลด
การสูญเสียจากการผลิต ความซ้ําซอน และ เพิ่มขีด
ความสามารถในการสงมอบงานไดอยางตรงเวลา ซึ่งจะสงผลดี
ตอตนทุนการผลิตและตนทุนการดําเนินงานของบริษัท

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในอดีต
ในชวง 3 ปที่ผานมา (ป 2553 – ป 2555)บริษัท มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนจํานวน 2 รายการ โดยเกิดขึ้นในชวงระหวางป 2553 โดยมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ประเภทรายการ

1. บริษัท กิมเส็ง กอสราง จํากัด
(“กิมเส็ง”)

1) มีกรรมการ รวมกัน ไดแก นางน
ภัสสรณ ทิพยอัครยอด
และนางธนนันท ซาโต

รายการเกี่ยวกับสินทรัพย
บริษัทซื้อรถยนต CHEVROLET
CAPTIVA 2.0 รุนป 2007 จาก
บริษัท กิมเส็ง กอสราง จํากัด

(บริษัท กิมเส็งกอสราง จํากัด ได
หยุดการประกอบธุรกิจมาเปน
ระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2553 ถึง

2) ผูถือหุนใหญของ “กิมเส็ง” ไดแก
นางธนนันท ซาโต นางนภัสสรณ ทิพย

มูลคารายการ
ป 2553
(1 มค. – 31 ธค.)
0.83 ลานบาท

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทไดทําการซื้อรถยนตคันดังกลาวเพื่อใชในกิจการของบริษัท
โดยใชเปนรถยนตสวนกลางสําหรับเจาหนาที่พนักงานในการ
ติดตองาน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการขางตนแลวเห็นวา
บริษัทสามารถใชประโยชนจากรถยนตคันดังกลาวในการ
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บริษัท บางกอก เดค-คอน จํากัด (มหาชน)

ปจจุบัน และ เมื่อวันที่ 15
มีนาคม 2556 กิมเส็ง และ บุคคล
ที่เกี่ยวของกัน ไดแกนางธนนัท
ซาโต นางนภัสสรณ ทิพยอัคร
ยอด และ นางสาวณัฐนันท
ประสงคชัยกุล ไดมีหนังสือแจง
มายังบริษัทเพื่อยืนยันการไม
ประสงคจะดําเนินธุรกิจตอไปอีก
โดยจะดําเนินการจดทะเบียนเลิก
และชําระกิจการภายใน
ระยะเวลาที่เหมาะสมตอไป)

อัครยอด มีความสัมพันธเปนพี่นองของ
นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ซึ่งเปนผู
ถือหุนใหญ กรรมการ และ ผูบริหารของ
บริษัท

2. บริษัท โตแอนด แมกซ เทรด
ดิ้ง จํากัด (“โต แอนด แมกซ”)

1) มีกรรมการรวมกัน ไดแก นางธนนันท
ซาโต นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอด
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
และ นายธีระเมศฐ รัตนาสุวรรณชาติ

(ปจจุบัน บริษัท โต แอนดแมกซ
เทรดดิ้ง จํากัด ประกอบกิจการ
ใหเชาอพารเมนท โดยตั้งอยูที่
ซอยอินทามาระ 39 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุงเทพฯ และ เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2556 โตแอนด
แมกซ และ บุคคลที่เกี่ยวของกัน
ไดแกนางธนนัท ซาโต นางน

ดําเนินงาน โดยราคาที่ตกลงซื้อขายเปนราคาที่สามารถ
เทียบเคียงไดกับราคาตลาดโดยทั่วไป

3) กรรมการและผูถือหุนใหญ ของ “กิม
เส็ง” ไดแก นางสาวณัฐนันท ประสงค
ชัยกุล มีความสัมพันธเปนบุตรีของนาง
นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญ กรรมการ และ ผูบริหารของ
บริษัท

รายการธุรกิจปกติของบริษัท
บริษัทใหบริการรับเหมาตกแตงอ
พารทเมนท 6 ชั้นจํานวน 170
หอง แก โตแอนด แมกซ

54.05 ลานบาท

โต แอนด แมกซ ไดทําการวาจางบริษัทใหทําการตกแตงภายใน
อาคารที่พักอาศัย (“อพารทเมนท”) ขนาด 6 ชั้น จํานวน 170 หอง
ในราคา 54.05 ลานบาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณารายการดังกลาวแลวเห็นวา
เปนประโยชนตอบริษัทเนื่องจากเปนการสรางรายไดใหกับบริษัท
โดยมีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงไดกับราคาที่บริษัทคิดกับ
บุคคลภายนอกโดยทั่วไป

2) กรรมการ และ ผูถือหุนใหญของ “โต
แอนดแมกซ” ไดแก นางธนนันท ซาโต
นางนภัสสรณ ทิพยอัครยอดนางสาว
กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ และ นายธี
ระเมศฐ รัตนาสุวรรณชาติ มี
ความสัมพันธเปนพี่นองของนางนุชนา
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ภัสสรณ ทิพยอัครยอด นายธีระ
เมศฐ รัตนาสุวรรณชาติและ
นางสาวณัฐนันท ประสงคชัยกุล
ไดมีหนังสือแจงมายังบริษัทเพื่อ
ยืนยันการโตแอนดแมกซ จะไม
ประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลักษณะ
เดียวกัน หรือ อาจจะแขงขันกัน
ไดกับบริษัท)

รถ รัตนสุวรรณชาติ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
กรรมการ และ ผูบริหารของบริษัท
3) กรรมการและ ผูถือหุนใหญ ของ “โต
แอนดแมกซ” ไดแก นางสาวณัฐนันท
ประสงคชัยกุล มีความสัมพันธเปนบุตรี
ของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญ กรรมการ และ
ผูบริหารของบริษัท
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11.2

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และเพื่อเปนการคุมครองผู
ลงทุนรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ เชน การซื้อสินคา
การจําหนายสินคา เปนตน บริษัทมีนโยบายที่จะ
กําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวทุกไตรมาส โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเปนที่กระทบตอการประกอบธุรกิจ เชน ระยะเวลา
การจัดสง คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
11.3 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคา
และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุมบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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