บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

11.1
รายการระหว่ างกันของบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะความสัมพันธ์

1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณ
ชาติ
2. นางสาวกนกนารถ รัตน
สุวรรณชาติ
3.นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั ร
ยอด
4.นายธีระเมศฐ์ รัตนา
สุวรรณชาติ

1.นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และถือหุ้น
บริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 60.58
2.นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณ
ชาติเป็ นกรรมการ ผู้บริ หารและถือ
หุ้นบริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 5.77
3. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอดเป็ น
กรรมการและถือหุ้นบริ ษัทร้ อยละ
1.92
4. นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และถือหุ้น
บริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 1.92

เพิ่มเติมข้ อมูลลักษณะความสัมพันธ์ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังปรั
้ บปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

ประเภทรายการ

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(1 มค. – 31 ธค.)
88 83 ล้ านบาท

ให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิน
ค ้าประกันวงเงินเบิกเกินบัญชี
จานวน 8.0 ล้ านบาท

มูลค่ารายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
(1 มค. – 31 มีค.)
88 ล้ านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการค ้าประกัน
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทาให้ บริ ษัทได้ ประโยชน์
เนื่องจากผู้ค ้าประกันมิได้ คิดค่าตอบแทนในการค ้าประกัน
แต่อย่างใด

ค ้าประกันวงเงินL/C, T/R,
5.0 ล้ านบาท
วงเงินForward จานวน
5.0 ล้ านบาท
ค ้าประกันเงินกู้ระยะสัน้
15.0 ล้ านบาท
ค ้าประกันวงเงิน L/G
25.0 ล้ านบาท
ค ้าประกันวงเงิน L/C, T/R,
ST PN 30.0 ล้ านบาท

1. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณ
ชาติ

1.นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และถือหุ้น

ให้ ความช่วยเหลือทาง
การเงิน

315 ล้ านบาท

ส่วนที่ 2 หน้ า 117

315 ล้ านบาท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ารายการค ้าประกัน
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและทาให้ บริ ษัทได้ ประโยชน์
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2. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั ร
ยอด

บริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 60.58
นาที่ดนิ ส่วนตัวมาร่ วมค ้า
3. นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอดเป็ น ประกันวงเงินดังต่อไปนี ้
กรรมการ ผู้บริ หาร และถือหุ้น
วงเงินกู้ Refinance
บริ ษัทร้ อยละ 1.92
30.0 ล้ านบาท

เนื่องจากผู้ค ้าประกันมิได้ คิดค่าตอบแทนในการค ้าประกัน
แต่อย่างใด

วงเงินเบิกเกินบัญชี
30.0 ล้ านบาท
วงเงิน P/N 80.0 ล้ านบาท
วงเงิน L/G 175.0 ล้ านบาท
ในช่วงระหว่างปี 2555 (วันที่ 1 มกราคม ถึง 31ธันวาคม 2555) บริ ษัทไม่มีการทารายการระหว่างกัน อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 9/2555 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2555 โดยไม่นบั
รวมผู้มีส่วนได้ เสียได้ มีมติอนุมตั สิ ญ
ั ญาว่าจ้ างที่ปรึกษาด้ านการบริ หาร และ การผลิต ของนายยาซูฮิโก ซาโต ซึง่ เป็ นชาวญี่ปนุ่ ปั จจุบนั อายุ 65 ปี เป็ นระยะเวลา 1 ปี โดยเริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึง 31
ธันวาคม 2556 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
เพิ่มเติมข้ อมูลลักษณะความสัมพันธ์ให้ ครบถ้ วน พร้ อมทังปรั
้ บปรุงข้ อมูลให้ เป็ นปั จจุบนั

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

นายยาซูฮิโก ซาโต

เป็ นสามีของนางธนนันท์ ซาโต ซึง่
เป็ นกรรมการและผู้บริ หาร และ ถือ
หุ้นในบริ ษัทร้ อยละ 1.92 บริ ษัท
และ เป็ นพี่เขยของนางนุชนารถ
รัตนสุวรรณชาติ ซึง่ เป็ น กรรมการ
ผู้บริ หาร และผู้ถือหุ้นใหญ่ของ

รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
บริ ษัทได้ มีการทาสัญญา
ว่าจ้ างที่ปรึกษาด้ านการ
บริ หาร และการผลิต กับนาย
ยาซูฮิโก ซาโต ซึง่ เป็ นบุคคลที่
เกี่ยวโยงกันของบริ ษัท โดยมี

มูลค่ารายการ
ปี 2555
(1 มค. – 31 ธค.)
ไม่มี
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มูลค่ารายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ไตรมาสที่ 1 ปี 2556
(1 มค. – 31 มีค.)
360,000.เนื่องจากนายยาซูฮิโก ซาโต ซึง่ ปั จจุบนั อายุ 65 ปี เป็ นผู้ที่
มีประสบการณ์สงู โดยเฉพาะในด้ านการบริ หารและการ
ผลิต โดยเคยดารงตาแหน่งสาคัญๆ ในด้ านการบริ หาร
ของบริ ษัทในกลุ่ม โซนี่ คอร์ เปอเรชัน่ เจแปน อาทิ ดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท โซนี่สยาม อินดัสท
รี ส์ จากัด โซนี่ ฮังการี่ ดารงตาแหน่งเป็ นผู้บริ หารสูงสุด
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บริ ษัทในสัดส่วนร้ อยละ 60.58

อัตราค่าที่ปรึกษา 120,000
บาทต่อเดือน หรื อ 1,440,000
บาทต่อปี เป็ นระยะเวลา 1 ปี
เริ่ มตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม -31
ธันวาคม 2556

ด้ านการผลิต (CHIEF PRODUCTION OFFICER)
ของ โซนี่ ยุโรป และ ดารงตาแหน่งสูงสุดด้ านการบริ หาร
โดยเป็ นประธาน บริ ษัท โซนี่ คิซาราสุ เจแปน จากัด
บริ ษัทเห็นว่า ประสบการณ์ และ ความรู้ ความสามารถ
ของนายยาซูฮิโก ซาโต จะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัท โดยเฉพาะในเรื่ องการบริ หารและการ
ผลิต ดังนัน้ จึงได้ มีการว่าจ้ างนายยาซูฮิโก ซาโต เป็ นที่
ปรึกษาบริ ษัท โดยมีอตั ราค่าที่ปรึกษา 120,000 บาทต่อ
เดือน กาหนดระยะเวลา 1 ปี ตังแต่
้ วันที่ 1 มกราคม ถึง
31 ธันวาคม 2556
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการข้ างต้ นแล้ ว
เห็นว่านายยาซูฮิโก ซาโต เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และ ประสบการณ์อนั จะเป็ นประโยชน์ตอ่ กิจการตาม
วัตถุประสงค์ที่บริ ษัทต้ องการโดยเคยดารงตาแหน่ง
สาคัญๆในด้ านการบริ หาร และ การผลิต ต่างๆ มากมาย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก การให้ บริ การที่ปรึกษาดังกล่าว
เป็ นเรื่ องเฉพาะทาง และ เฉพาะรายบุคคล จึงไม่สามารถ
จัดหาอัตราราคาที่ปรึกษาเปรี ยบเทียบเคียงได้ เพราะอาจ
มีความแตกต่างกันในเรื่ องของความรู้ ความสามารถ
ประสบการณ์ รวมถึง จานวนเวลาที่ให้ กบั บริ ษัท ทังนี
้ ้ เมื่อ
พิจารณาจากปั จจัยตามที่ได้ กล่าวมา และ ขอบเขตหน้ าที่
ความรับผิดชอบ รวมถึงอัตราค่าจ้ างในอดีต ที่นายยาซูฮิ
โก ซาโต เคยได้ รับ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นว่า
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ค่าที่ปรึกษาตามอัตราที่ได้ ตกลงกันในจานวน 120,000
บาทต่อเดือน หรื อ 1,440,000 ต่อปี มีความเหมาะสม

ผลประโยชน์ที่บริ ษัทได้ รับ
ภายหลังจากที่นายยาซูฮิโก ซาโต ได้ เข้ าเป็ นที่ปรึกษา
บริ ษัทมาระยะเวลาหนึง่ ได้ เข้ ามาทาการช่วยเหลือ
ปรับปรุ งระบบการผลิตของบริ ษัทให้ มีมาตรฐานสูงขึ ้น
อาทิ เช่น
เดิม
1) มีการใช้ งานเครื่ องจักรอย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ และ
ไม่ถกู ต้ องตามวิธี
2) ไม่มีระบบการบารุ งรักษาเครื่ องจักร โดยพนักงานจะใช้
งานจนเกิดปั ญหาแล้ วจึงทาการซ่อมแซม
3) ไม่มีมาตรฐานในการใช้ งานอุปกรณ์
4) ไม่มีการให้ ความรู้ พนักงานที่เกี่ยวข้ องกับการผลิต
ภายหลัง
1) มีการช่วยเหลือแนะนาให้ พนักงาน ได้ ใช้ งานเครื่ องจักร
อย่างถูกต้ อง และ สามารถใข้ ประโยชน์ได้ อย่างเต็มที่
รวมถึงได้ มีการจัดทาคูม่ ือการใช้ งานเครื่ องจักร
2) สร้ างระบบบารุ งรักษา และ ตรวจเช็ค รายวัน ราย
สัปดาห์ และ ใช้ ระบบการบารุ งรักษาเพื่อป้องกันและ
สามารถใช้ เครื่ องจักรได้ เต็มที่ตามอายุงาน
ส่วนที่ 2 หน้ า 120

บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

3) สร้ างมาตรฐานในการใช้ งานอุปกรณ์ เช่น ใบเลื่อย
จะต้ องทาการตังค่
้ าให้ ถูกต้ องก่อนการใช้ งาน เพื่อให้ ได้
ผลผลิตที่มีมาตรฐาน วิธีการจัดการกับผลิตภัณฑ์ที่มีขอบ
แหลมคม
4) ให้ การฝึ กอบรม ความรู้ แก่พนักงาน ให้ มีหลักคิด
สามารถวิเคราะห์ สรุ ป แยกแยะปั ญหา ขบวนการในแก้ ไข
ปั ญหา ตลอดจนการนาระบบงานบริ หารการผลิตมาใช้ กบั
องค์กร อาทิเช่น PDCA, 5S+1S, 5W1H,4M+1M และ
JIT (Just In Time) เป็ นต้ น
ซึง่ ผลจากการปรับปรุ งระบบการผลิตดังกล่าวข้ างต้ น
ส่งผลให้ บริ ษัทได้ รับคาชมเชยจากลูกค้ าที่เข้ าเยี่ยมชม
กิจการของบริ ษัทเพื่อตัดสินใจคัดเลือกผู้ให้ บริ การ ซึง่ ทา
ให้ บริ ษัทมีโอกาสในการได้ รับงานจากลูกค้ าเพิ่มมากขึ ้น
อีกทังยั
้ งทาให้ บริ ษัทสามารถลดการสูญเสียจากการผลิต
ความซ ้าซ้ อน และ เพิ่มขีดความสามารถในการส่งมอบ
งานได้ อย่างตรงเวลา ซึง่ จะส่งผลดีตอ่ ต้ นทุนการผลิตและ
ต้ นทุนการดาเนินงานของบริ ษัท
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รายการระหว่ างกันที่เกิดขึน้ ในอดีต
ในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา (ปี 2553 – ปี 2555)บริ ษัท มีรายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์จานวน 2 รายการ โดยเกิดขึ ้นในช่วงระหว่างปี 2553 โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ลักษณะความสัมพันธ์
ประเภทรายการ
มูลค่ารายการ
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2553
(1 มค. – 31 ธค.)
1. บริ ษัท กิมเส็ง ก่อสร้ าง จากัด 1) มีกรรมการ ร่ วมกัน ได้ แก่ นางน รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์
0.83 ล้ านบาท
บริ ษัทได้ ทาการซื ้อรถยนต์คนั ดังกล่าวเพื่อใช้ ในกิจการของบริ ษัท
(“กิมเส็ง”)
ภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด
บริ ษัทซื ้อรถยนต์ CHEVROLET
โดยใช้ เป็ นรถยนต์ส่วนกลางสาหรับเจ้ าหน้ าที่พนักงานในการ
และนางธนนันท์ ซาโต
CAPTIVA 2.0 รุ่ นปี 2007 จาก
ติดต่องาน
(บริ ษัท กิมเส็งก่อสร้ าง จากัด ได้
บริ ษัท กิมเส็ง ก่อสร้ าง จากัด
หยุดการประกอบธุรกิจมาเป็ น
2) ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ “กิมเส็ง” ได้ แก่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการข้ างต้ นแล้ วเห็นว่า
ระยะเวลา 3 ปี ตังแต่
้ ปี 2553 ถึง นางธนนันท์ ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์
บริ ษัทสามารถใช้ ประโยชน์จากรถยนต์คนั ดังกล่าวในการ
ปั จจุบนั และ เมื่อวันที่ 15
อัครยอด มีความสัมพันธ์เป็ นพี่น้องของ
ดาเนินงาน โดยราคาที่ตกลงซื ้อขายเป็ นราคาที่สามารถ
มีนาคม 2556 กิมเส็ง และ บุคคล นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ซึง่ เป็ นผู้
เทียบเคียงได้ กบั ราคาตลาดโดยทัว่ ไป
ที่เกี่ยวข้ องกัน ได้ แก่นางธนนัท์
ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริ หารของ
ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั ร
บริ ษัท
ยอด และ นางสาวณัฐนันท์
ประสงค์ชยั กุล ได้ มีหนังสือแจ้ ง
3) กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ “กิม
มายังบริ ษัทเพื่อยืนยันการไม่
เส็ง” ได้ แก่ นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์
ประสงค์จะดาเนินธุรกิจต่อไปอีก ชัยกุล มีความสัมพันธ์เป็ นบุตรี ของนาง
โดยจะดาเนินการจดทะเบียนเลิก นุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ซึง่ เป็ นผู้ถือ
และชาระกิจการภายใน
หุ้นใหญ่ กรรมการ และ ผู้บริ หารของ
ระยะเวลาที่เหมาะสมต่อไป)
บริ ษัท
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2. บริ ษัท โตแอนด์ แม๊ กซ เทรด
ดิ ้ง จากัด (“โต แอนด์ แม๊ กซ”)
(ปั จจุบนั บริ ษัท โต แอนด์แม๊ กซ์
เทรดดิ ้ง จากัด ประกอบกิจการ
ให้ เช่าอพาร์ เม้ นท์ โดยตังอยู
้ ่ที่
ซอยอินทามาระ 39 แขวงดินแดง
เขตดินแดง กรุ งเทพฯ และ เมื่อ
วันที่ 15 มีนาคม 2556 โตแอนด์
แม๊ กซ และ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
ได้ แก่นางธนนัท์ ซาโต นางน
ภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด นายธีระ
เมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติและ
นางสาวณัฐนันท์ ประสงค์ชยั กุล
ได้ มีหนังสือแจ้ งมายังบริ ษัทเพื่อ
ยืนยันการโตแอนด์แม๊ กซ จะไม่
ประกอบธุรกิจใดๆ ที่มีลกั ษณะ
เดียวกัน หรื อ อาจจะแข่งขันกัน
ได้ กบั บริ ษัท)

1) มีกรรมการร่ วมกัน ได้ แก่ นางธนนันท์
ซาโต นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอด
นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ
และ นายธีระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ

รายการธุรกิจปกติของบริ ษัท
บริ ษัทให้ บริ การรับเหมาตกแต่งอ
พาร์ ทเม้ นท์ 6 ชันจ
้ านวน 170
ห้ อง แก่ โตแอนด์ แม๊ กซ

54.05 ล้ านบาท

โต แอนด์ แม๊ กซ ได้ ทาการว่าจ้ างบริ ษัทให้ ทาการตกแต่งภายใน
อาคารที่พกั อาศัย (“อพาร์ ทเม้ นท์”) ขนาด 6 ชัน้ จานวน 170 ห้ อง
ในราคา 54.05 ล้ านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณารายการดังกล่าวแล้ วเห็นว่า
เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทเนื่องจากเป็ นการสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัท
โดยมีเงื่อนไขราคาที่สามารถเทียบเคียงได้ กบั ราคาที่บริ ษัทคิดกับ
บุคคลภายนอกโดยทัว่ ไป

2) กรรมการ และ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ “โต
แอนด์แม๊ กซ” ได้ แก่ นางธนนันท์ ซาโต
นางนภัสสรณ์ ทิพย์อคั รยอดนางสาว
กนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ และ นายธี
ระเมศฐ์ รัตนาสุวรรณชาติ มี
ความสัมพันธ์เป็ นพี่น้องของนางนุชนา
รถ รัตนสุวรรณชาติ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่
กรรมการ และ ผู้บริ หารของบริ ษัท
3) กรรมการและ ผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ “โต
แอนด์แม๊ กซ” ได้ แก่ นางสาวณัฐนันท์
ประสงค์ชยั กุล มีความสัมพันธ์เป็ นบุตรี
ของนางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ ซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการ และ
ผู้บริ หารของบริ ษัท

ส่วนที่ 2 หน้ า 123

บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

3. นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ

กรรมการ ผู้บริ หาร และถือหุ้นบริ ษัทใน
สัดส่วนร้ อยละ 60.58

ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ให้ บริ ษัทกู้ยืมเงินโดยไม่คดิ
ดอกเบี ้ย

4. นางธนนันท์ ซาโต

กรรมการ ผู้บริ หาร และ ถือหุ้นบริ ษัทใน
สัดส่วน ร้ อยละ 1.92

ให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน
ให้ บริ ษัทกู้ยืมเงินโดยไม่คดิ
ดอกเบี ้ย

เพิ่มเติมข้ อมูลรายการระหว่างกันในอดีต
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ต้ นงวด 55.03 ลบ. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ ้นอีก
ระหว่างวด 67.55 ลบ.
122.58 ลบ.
(122.58) ลบ.
ปลายงวด 0.00 ลบ.
ต้ นงวด
0.00 ลบ. คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวไม่ควรเกิดขึ ้นอีก
ระหว่างวด 4.00 ลบ.
(4.00) ลบ.
ปลายงวด 0.00 ลบ.

บริษัท บางกอก เดค-คอน จากัด (มหาชน)

11.2

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน

ในการเข้ าทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ จะต้ องมีการนาเสนอเรื่ องดังกล่าวให้ กบั คณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทาการพิจารณาและอนุมตั ิการทารายการระหว่างกันดังกล่าวให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อกิจการ และเพื่อเป็ นการคุ้มครองผู้
ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยรายการระหว่างกันดังกล่ าวจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามระเบียบ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสั่ง
หรื อ ข้ อกาหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย หรื อ กฎหมายที่เกี่ ยวข้ อ ง ซึ่งผู้ที่อ าจมี ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้ ส่วนเสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิ์เข้ ามามีส่วนร่ วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าวได้
สาหรั บรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณี การค้ าปกติ เช่น การซื ้อสินค้ า การจาหน่ายสินค้ า เป็ นต้ น บริ ษัทมี นโยบายที่จะ
กาหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้ าปกติและเป็ นราคาตลาดซึง่ สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั ราคาที่เกิดขึ น้ กับ
บุคคลภายนอก โดยให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นต่อรายการดังกล่าวทุกไตรมาส โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจาเป็ นที่กระทบต่อการประกอบธุรกิจ เช่น ระยะเวลา
การจัดส่ง คุณสมบัตเิ ฉพาะของสินค้ าเป็ นต้ น ทังนี
้ ้เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทเป็ นสาคัญ
11.3

แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

ในการทารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัว่ ไปโดยอ้ างอิงกับราคา
และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทังนี
้ ้บริ ษัท และ/หรื อ กลุ่มบริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็น
เกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทังความจ
้
าเป็ นและความเหมาะสมของรายการนันด้
้ วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบัติให้ เป็ นไปตามกฎ ประกาศ และ/หรื อข้ อบังคับของสานักงานคณะกรรมการ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริ ษัทอาจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี
ทังนี
้ ้กลุ่มบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
11.4

นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

เพิ่มเติมข้ อมูล เกี่ยวกับนโยบายการป้องกัน
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั ง้ ที่ 6/2556 เมื่ อวันที่ 20 มิถุนายน 2556ได้ มีมติอนุมัตินโยบายเกี่ยวกับการป้องกันความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพิ่มเติม เพื่ อ ให้ บริ ษัทสามารถดาเนินธุรกิจได้ อ ย่างเป็ นอิสระและเพื่ อให้ มั่นใจได้ ว่ารายการดังกล่าวทาเพื่ อ
ประโยชน์สูงสุดของบริ ษัทเท่านัน้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงกาหนดนโยบายดังกล่ าวโดยระบุให้ ผ้ ทู ี่มีส่วนเกี่ยวข้ องหรื อมีส่วนได้
เสียกับรายการที่พิจารณา ต้ องแจ้ งให้ บริ ษัททราบถึงความสัมพันธ์หรื อการมีส่วนได้ เสียของตนในรายการดังกล่าวและต้ องไม่เข้ าร่ วมการ
พิจารณาตัดสินใจรวมถึงไม่มีอานาจอนุมตั ใิ นธุรกรรมนันๆ
้
นอกจากนัน้ กรรมการและผู้บริ หารจะต้ องนาเสนอวาระการประชุมใดๆ ที่คาดว่าจะเป็ นวาระการประชุมที่อาจจะก่อให้ เกิด
ความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทกับผู้ถือหุ้นใหญ่รายใดๆ ให้ กบั คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาก่อน หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพิ จารณาว่ารายการดังกล่าวเข้ าข่ายดังต่อ ไปนี ้ คือ 1) รายการที่เกี่ ย วโยงกัน คณะกรรมการตรวจสอบจะต้ อ งเสนอให้
คณะกรรมการบริ ษัท ดาเนินการตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทยเรื่ อ งการเปิ ดเผยข้ อ มูลและการ
ปฏิ บัติการของบริ ษั ท จดทะเบี ย นในรายการที่ เกี่ ย วโยงกัน พ.ศ. 2546 หรื อ 2) หากรายการเข้ าข่ ายความขัด แย้ งทางผลประโยชน์
คณะกรรมการตรวจสอบจะได้ แจ้ งให้ คณะกรรมการบริ ษัททราบถึงประเด็นของความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึน้ และแจ้ ง
คณะกรรมการบริ ษัทได้ ทราบถึงรายชื่อกรรมการที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เพื่อที่จะให้ คณะกรรมการบริ ษัทและกรรมการ
ท่านดังกล่าวปฏิบตั ิตาม มาตรา 80 ของ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดอย่างเคร่ งครัด อีกทังหากผู
้
้ บริ หารหรื อกรรมการบริ ษัทเห็น
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ว่ารายการใดรายการหนึ่งเป็ นรายการที่เข้ าข่ายรายการที่เกี่ยวโยงหรื อรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์อย่างชัดเจนและเจตนา
จะปฏิบตั ิตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยเรื่ องการเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 และ/หรื อ มาตรา 80 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด ว่าดัวยการงดออกเสียงของ
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียทังทางตรงหรื
้
อทางอ้ อม ผู้บริ หารหรื อกรรมการอาจเสนอวาระดังกล่าวเข้ าที่ป ระชุมคณะกรรมการบริ ษัทโดยตรง
ได้ โดยไม่จาเป็ นต้ องขอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบก่อนได้
แผนภาพแสดงกระบวนการพิจารณารายการที่เข้ าข่ ายรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
วาระการพิจารณาของกรรมการ

วาระที่มีความขัดแย้ ง
ทางผลประโยชน์
ไม่ แน่ ใจ
ไม่ ใช่

ใช่
.
ใช่

กรรมการทุกคน
มีสิทธิออกเสียง

กรรมการซึ่งมีส่วนได้ เสียใน
เรื่องใด ไม่ มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนัน้

ส่วนที่ 2 หน้ า 126

นาเข้ าที่ประชุม
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กรรมการทุกคน
มีสิทธิออกเสียง

