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11.

รายการระหวางกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับผูถือหุน
และ/หรือผูบริหารของบริษัท รวมถึงการทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/
หรือผูบริหาร ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1. ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ

2. นางสาวสุณี สถตินันท

3. นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ

4. พลโทหญิงสําอางค ทองปาน
5. รศ.สุทัศน

รัตนเกื้อกังวาน

6. นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ

7. นางศุภามาศ ปนสําอางค
8. นางวรภา มนตอารักษ
9. นางกุลฑมาศ นิชโรจน
10. นางสาวอรวรรณ บานพับทอง
11. นางนิอร มุนีพีระกุล
12. นางสมพร มีวีระสม
13. นางสาวภรภัทร อักษรวาณิชย

ลักษณะความสัมพันธ
• เปนกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหารของบริษทั
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2556 ถือหุนรอยละ 51.00 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนกรรมการของบริษัท
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 9.03 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนกรรมการของบริษัท
• เปนผูถอื หุนของบริษัทฯโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 4.45 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนประธานกรรมการตรวจสอบของบริษทั
• เปนกรรมการอิสระของบริษทั
• เปนกรรมการอิสระของบริษทั
• เปนกรรมการของบริษัท
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 0.21 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 1.29 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 3.11 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556ถือหุนรอยละ 0.91 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 0.78 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 1.73 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 0.52 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 1.29 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
14. นางสาวจาริณี ครองยั่งยืน
15. นายพิชัย อรรถบูรณวงศ
16. นายวีระพล อรรถบูรณวงศ
17.นางสาวเอือ้ งฟา ทองเพิ่ม
18. นางสาวสาธินี อรรถบูรณวงศ
19. นางสาวอรนิดา จุลเสน
20. นางศรัณยธร ศรีสุนทร
21. นางณัฎฐกานต เสาวภา
22. นายสงกรานต ศุภชวลิต
23. บริษทั อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
ประกอบธุรกิจ ใหเชาพื้นที่

24.บริษัท เค ซี เอส แอนด แอสโซซิเอทส

ลักษณะความสัมพันธ
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 1.16 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 0.10 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุน รอยละ 0.10 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เปนผูถอื หุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 ถือหุนรอยละ 0.03 ของทุน
จดทะเบียนชําระแลว
• เครือญาติผูถอื หุน
• เปนเครือญาติของผูถือหุน
• เปนผูบริหารของบริษัท
• เปนผูบริหารของบริษัท
• เปนผูบริหารของบริษัท
• ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ เปนกรรมการของ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
และถือหุนรอยละ 19.10 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
• นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ เปนกรรมการของ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
และถือหุนรอยละ 20.89 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
• นายปติพฒ
ั น พรพรหมพัฒน เปนกรรมการ ของ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
และถือหุนรอยละ 18.37 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
• นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ เปนผูถ ือหุนของ บริษทั อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุนรอยละ 4.92 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
• นายพิชัย อรรถบูรณวงศ เปนผูถอื หุนของบริษทั อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุนรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
• นางสาวสาธินี อรรถบูรณวงศ เปนผูถือหุนของ บริษทั อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุนรอยละ 5.86 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
• นางสาวพิชญา ตันโสด เปนผูถือหุน ของ บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด
โดยถือหุนรอยละ 9.88 ของทุนจดทะเบียนชําระแลว ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556
• ดร.การุญ จันทรางศุ เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษทั

จํากัด
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11.2 ลักษณะรายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้
ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

1.

ดร.อาภา
อรรถบูรณวงศ

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

การค้ําประกัน
ค้ํ า ประกั น เงิ น กู จ ากสถาบั น
การเงิ น ให แ ก บ ริ ษั ท โดย
ดร.อาภา ไมไดมีผลตอบแทน

10.59
(3.40)
7.19
0.22

เต็มวงเงินกู

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556
7.19
(7.19)
0.12

เต็มวงเงินกู

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงินจาก ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/007
จํานวน 10.59 ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระ
ดอกเบี้ยเปนรายเดือน การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้ง
จํานวน บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ใน
ลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการใหกูยืมดังกลาว มีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจําเปนในเรื่องสภาพคลองของบริษัท และมีการกําหนดดอกเบี้ย
และเงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการ
ระหวา งกัน โดยจะปฏิบัติ ให เปน ไปตามขอ กําหนดของสํา นักงาน ก.ล.ต. และหรื อ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
บริษัทกูยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อลงทุนและพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัท
โดยมีเงื่อนไขใหกรรมการบริษัท คือ ดร.อาภา อรรถบูรณวงศ เปนผูค้ําประกันเงินกูเต็มวงเงินกู
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา การดําเนินงานดังกลาวเปนการใหความ
ชวยเหลือทางการเงินแกบริษัท และเปนประโยชนของบริษัท จึงมีความสมเหตุสมผล
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ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

2.

นางสาวสุณี
สถตินันท

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

ม.ค. – มิ.ย.2556

8.66
10.23
(8.66)

10.23
(10.23)

10.23
0.65

0.17

0.05

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

0.05

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงินจาก นางสาวสุณี สถตินันนท ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/008L55/010 จํานวน 10.23 ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนด
ชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืมเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนแก
บริษัท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบทั้ง
จํานวนแลว บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการใหกูยืมดังกลาว มีความจําเปนและ
สมเหตุสมผล เนื่องจากมีความจําเปนในเรื่องสภาพคลองของบริษัท และมีการกําหนดดอกเบี้ย
และเงื่อนไขการชําระเงินตามปกติ ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการ
ระหวา งกัน โดยจะปฏิบัติ ให เปน ไปตามขอ กําหนดของสํา นักงาน ก.ล.ต. และหรื อ ตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางสาวสุณี สถตินันท ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพือ่ ซือ้ หอง
ชุดโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55 /128 หอง
15/24 มูลคา 2,127,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 79

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

3.

นายสมศักดิ์
อรรถบูรณวงศ

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.77
-

0.77
(0.77)

บริษัทกูยืมเงินจาก นายสมศักดิ์ อรรถบูรณวงศ ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา
L55/005 จํานวน 0.77 ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนด
ชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน

0.77
0.02

0.01

บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะ
ดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า วมี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ณ ปจจุบันบริษัทได
กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ พิ จ ารณารายการระหว า งกั น โดยจะปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 80

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

4.

พลโทหญิงสําอางค
ทองปาน

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1.00
-

1.00
(1.00)

บริษัทกูยืมเงินจาก พลโทหญิงสําอางค ทองปาน ณ วันที่ 9 กรกฎาคม 2552 เลขที่สัญญา
L52/003 จํานวน 1.00 ลานบาท โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.25 ตอป และ
กําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้ง
จํานวน

1.00
0.07

0.02

บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะ
ดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปจจุบันบริษัทได
กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ พิ จ ารณารายการระหว า งกั น โดยจะปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 81

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

5.

รศ.สุทัศน
รัตนเกื้อกังวาน

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.09

รศ.สุทัศน รัตนเกื้อกังวาน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2556 เพื่อ
ซื้อหองชุดโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 56/029
หอง 16/19 มูลคา 2,806,050 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 82

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

6.

นางสาวนงลักษณ
วนธรรมพงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.54

0.10

นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
จํานวน 0.10 ลานบาท เพื่อซื้อหองชุดโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อ
จะขาย เลขที่ RK2 55/130 หอง 15/17 มูลคา 2,245,000 บาท

-

2.96

นางสาวนงลักษณ วนธรรมพงศ ไดจายชําระเงินซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอน
สเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย 1) เลขที่ RK54/108 หอง 12/06 มูลคา 1,571,000 บาท
2) เลขที่ RK54/108 หอง 12/07 มูลคา 1,571,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 83

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

7.

นางศุภามาศ
ปนสําอางค

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.41

0.72

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

2.36

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางศุภามาศ ปนสําอางค ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2554
เพื่อซื้อหองชุด
1) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK 54/105 หอง 15/06
มูลคา 1,500,000 บาท และ
2) ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อหองชุดโครงการ
ริชปารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ
2.1 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/122 หอง 1/07 มูลคา 3,215,000 บาท
2.2 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/123 หอง 1/14 มูลคา 3,661,600 บาท
2.3 สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/126 หอง 14/24 มูลคา 2,118,300 บาท

นางศุภามาศ ปนสําอางค ไดจายชําระเงินคาหองชุดโครงการ@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อ
จะขาย เลขที่ LR2 55/009 หอง 5/3 ลว. 26/06/55 มูลคา 2,360,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 84

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

8.

นางวรภา
มนตอารักษ

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1.37
(0.83)

0.54
(0.54)

บริษัทกูยืมเงินจาก นางวรภา มนตอารักษ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เลขที่สัญญา L55/006
โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดย
การใหกูยืมดังกลาวเปนการใหกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม
2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน บริษัทไมมีนโยบายที่
จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต

0.54
0.05

0.01

0.23

0.29

คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุ ส มผล ณ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน
โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางวรภา มนตอารักษ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2554 เพื่อซื้อ
หองชุด 1)โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/104 หอง
14/06 มูลคา 1,587,000 บาท และ 2) โครงการ@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย
เลขที่ RK2 55/129 หอง 15/21 มูลคา 2,127,000 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

9.

นางกุลฑมาศ
นิชโรจน

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

0.14
(0.14)

-

0.01

-

0.27

0.33

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท กู ยืม เงิ น จาก นางกุ ล ฑมาศ นิ ช โรจน ณ วั นที่ 18 พฤษภาคม 2554 เลขที่ สั ญ ญา
L54/018 โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนราย
เดือน โดยการใหกูยืมดังกลาวเปนการใหกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 4
ธันวาคม 2555 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน บริษัทไมมี
นโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีก
ในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุ ส มผล ณ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน
โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางกุลฑมาศ นิชโรจน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2554 เพื่อซื้อ
หองชุด 1) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/106 หอง
15/07 มูลคา 1,500,000 บาท และ 2) โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะ
ขาย เลขที่ RK2 55/092 หอง 17/19 มูลคา 2,658,300 บาท ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

10.

น า ง ส า ว อ ร ว ร ร ณ เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
บานพับทอง
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.59
1.59
(0.59)

1.59
(1.59)

บริษัทกูยืมเงินจาก นางสาวอรวรรณ บานพับทอง ณ วันที่ 4 มกราคม 2555 เลขที่สัญญา
L55/001 โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอป และกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนราย
เดือน โดยการใหกูยืมดังกลาวเปนการใหกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ 31
มีนาคม 2556 บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน

1.59
0.11

0.03

บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะ
ดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปจจุบันบริษัทได
กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ต ลอดจนมี ก ารจั ด ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ พิ จ ารณารายการระหว า งกั น โดยจะปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

11.

นางนิอร

มุนีพีระกุล เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.38

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556
0.53

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางนิอร มุนีพีระกุล ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อ
หองชุดโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ ดังนี้
1) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/095 หอง 1/10 มูลคา 1,541,200 บาท
2) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/094 หอง 1/11 มูลคา 1,541,200 บาท
3) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/131 หอง 15/23 มูลคา 2,127,000 บาท และ
4) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 54/161 หอง 14/05
มูลคา1,524,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

12.

นางสมพร

มีวีระสม

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.17

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.17

นางสมพร มีวีระสม ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มกราคม 2554 เพื่อซื้อหอง
ชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/ 103 หอง 15/05
มูลคา 1,563,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

13.

นางสาวภรภัทร
อักษรวาณิชย

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.22

0.31

นางสาวภรภัทร อักษรวาณิชย ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
เพื่อซื้อหองชุด 1)โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/
124 หอง 14/19 มูลคา 2,675,500 บาท และ 2)โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะ
ซื้อจะขาย เลขที่ RK 54/ 205 หอง 15/08 มูลคา 1,563,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

14.

นางสาวจาริณี
ครองยั่งยืน

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.24

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556
0.32

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวจาริณี ครองยั่งยืน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555 เพือ่ ซือ้
หองชุด 1) โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/ 082
หอง 15/22 มูลคา 2,127,000 บาท และ 2) โครงการริชปารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อ
จะขาย เลขที่ RK 54/ 107 หอง 15/15 มูลคา 1,619,000 บาท ณ วันที่ 30 มกราคม 2554
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

15.

นายพิชัย
อรรถบูรณวงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.44

0.60

นายพิชัย อรรถบูรณวงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เพื่อ
ซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น
1) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/ 302 หอง 15/13 มูลคา 1,626,000 บาท
2) สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK54/ 302 หอง 15/14 มูลคา 1,626,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 90

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

16.

นายวีระพล
อรรถบูรณวงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.09

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556
0.20

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นายวีระพล อรรถบูรณวงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2555
เพื่อซื้อหองชุดโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ
1) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/047 หอง 14/16 มูลคา 2,336,000 บาท
2) สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/048 หอง 14/17 มูลคา 2,336,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวาง โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตาม
ขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย

17.

นางสาวเอื้องฟา
ทองเพิ่ม

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.18

0.22

นางสาวเอื้องฟา ทองเพิ่ม ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ 2554 เพือ่
ซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/221 หอง
12/05 มูลคา 1,571,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

18.

นางสาวสาธิณี
อรรถบูรณวงศ

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.27

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556
0.39

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
นางสาวสาธิณี อรรถบูรณวงศ ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 1 ธันวาคม 2555
เพื่อซื้อหองชุด 1) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/309
หอง 15/30 มูลคา 1,612,000 บาท และ 2) โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะ
ซื้อจะขาย เลขที่ RK2 55/208 หอง 16/22 มูลคา 2,127,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

19.

นางสาวอรนิดา
จุลเสน

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงินจาก นางสาวอรนิดา จุลเสน ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 เลขที่สัญญา L54/023
โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดย
การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืม
เงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

2.00
-

2.00
(2.00)

2.00
0.14

0.03

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

4.00

-

รายไดจาก
การขายอสังหาริมทรัพย

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

13.37

คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุ ส มผล ณ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน
โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางสาวอรนิดา จุลเสน ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 9 เมษายน 2555 เพื่อซื้อ
หองชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK 55/077 หอง 1/3
มูลคา 13,373,000 บาท
นางสาวอรนิ ดา จุ ลเสน ได จ ายชํ า ระเงิ น ค าห อ งชุ ด โครงการริ ช พาร ค @บางซ อ นสเตชั่ น
สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK 55/077 หอง 1/3 มูลคา 13,373,000 บาท

สวนที่ 2 หนาที่ 93

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

20.

นางศรัณยธร
ศรีสุนทร

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทกูยืมเงินจาก นางศรัณยธร ศรีสุนทร ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ 2553 เลขที่สัญญา L53/006
โดยบริษัทชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดย
การกูยืมดังกลาวเปนการกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556
บริษัทไดดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืม
เงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคต

เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

0.20
-

0.20
(0.20)

0.20
0.01

0.003

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.05

0.09

คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุ ส มผล ณ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน
โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
นางศรัณยธร ศรีสุนทร ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2555 เพื่อซื้อ
หองชุดโครงการริชพารค@ เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขายเลขที่ RK 2 55/168
หอง 14/23 มูลคา 2,008,300 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

21.

นางณัฎฐกานต เสาวภา

รายไดจากการขาย
มูลคารายการ

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

1.68

นางณัฎฐกานต เสาวภา ไดจายชําระเงินเพื่อซื้อหองชุดโครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น
จะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/322 หอง 10/26 มูลคา 1,756,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบัน บริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

22.

นายสงกรานต
ศุภชวลิต

เงินรับลวงหนาจากลูกคา
มูลคารายการ

0.39

0.39

นายสงกรานต ศุภชวลิต ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2554 เพื่อซื้อ
หองชุด 1) โครงการริชพารค@บางซอนสเตชั่น สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK54/170 หอง
22/01 มูลคา 1,558,000 บาท และ 2) โครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะ
ขาย เลขที่ RK54/170 หอง 22/02 มูลคา 1,498,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 96

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

23.

น า ง ส า ว พิ ม พ วั ล ลี ย เงินรับลวงหนาจากลูกคา
เพียรสถาพร
มูลคารายการ

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.05

นางสาวพิมพวัลลีย เพียรสถาพร ไดทําสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด ณ วันที่ 3 กุมภาพันธ 2556
เพื่อซื้อหองชุดโครงการ@เตาปูนอินเตอรเชนจ สัญญาจะซื้อจะขาย เลขที่ RK56/020 หอง
25/08 มูลคา 2,748,500 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา รายการดังกลาวเปนรายการอันเปนปกติของ
ธุรกิจและมิไดมีการเอื้อประโยชนใหกับบุคคลที่เกี่ยวของหรืออาจมีความขัดแยงแตอยางใด
ณ ปจจุบันบริษัทฯ ไดกําหนดนโยบายในการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมี
การจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไป
ตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย

สวนที่ 2 หนาที่ 97

บริษัท ริชี่ เพลซ 2002 จํากัด (มหาชน)

ลําดับ

24.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

บ ริ ษั ท อ ร ร ถ บู ร ณ คาเชาสํานักงาน
สินทรัพย จํากัด

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2555

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

0.97

0.53

บริษัทเชาพื้นที่สํานักงานของอาคารอรรถบูรณ จํานวน 2 หอง บริเวณชั้น 5 ไดแก
1) หองเลขที่ 502 เนื้อที่ 204 ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลา 3 ป ตั้งแตวันที่ 16 กุมภาพันธ
2555 ครบกําหนดการเชาในวันที่ 15 กุมภาพันธ 2558 กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ
28,560 บาท โดยชําระลวงหนาภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน ราคาดังกลาวเปนราคาที่สามารถ
เทียบคียงไดกับผูใหเชารายอื่นที่มีราคาคาเชาอยูที่ 28,560 บาทตอเดือน
2) บริเวณหองเลขที่ 503 และ 504 ตั้งอยูที่ชั้น 5 เนื้อที่ 158.74 ตารางเมตร มีกําหนดระยะเวลา
3 ป ตั้งแตวันที่ 18 กุมภาพันธ 2554 ครบกําหนดการเชาในวันที่ 17 กุมภาพันธ 2557
กําหนดชําระคาเชาเปนรายเดือน ๆ ละ 21,429.90 บาท โดยชําระลวงหนาภายในวันที่ 5 ของ
ทุกเดือน ราคาดังกลาวเปนราคาที่สามารถเทียบคียงไดกับผูใหเชารายอื่นที่มีราคาคาเชาอยูที่
21,429.90 บาทตอเดือน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวารายการดังกลาว มีสมเหตุสมผล และเปนไป
เพื่อประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปจจุบันบริษัทฯไดกําหนดนโยบายในการ
ปองกั นความขัด แยงทางผลประโยชนต ลอดจนมีก ารจัด ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่ อ
พิจารณารายการระหวางกัน โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และ
หรือตลาดหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ลําดับ

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2555

บ ริ ษั ท อ ร ร ถ บู ร ณ เงินกูยืม
สินทรัพย จํากัด
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
กูเพิ่มระหวางงวด
ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไป
ปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

3.40
-

3.40
3.40

บริษัทกูยืมเงินจาก บริษัท อรรถบูรณสินทรัพย จํากัด ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยบริษัท
ชําระอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.00 ตอปและกําหนดชําระดอกเบี้ยเปนรายเดือน โดยการกูยืม
ดังกลาวเปนการกูยืม เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2556 บริษัทได
ดําเนินการชําระคืนหนี้เงินกูดังกลาวครบแลวทั้งจํานวน

3.40
0.03

0.01

บริษัทไมมีนโยบายที่จะกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ในลักษณะ
ดังกลาวอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า ว มี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุ ส มผล ณ ป จ จุ บั น บริ ษั ท ได กํ า หนดนโยบายในการป อ งกั น ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน
โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
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ลําดับ

25.

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

บริ ษั ท เค ซี เอส แอนด คาบริหารโครงการ
แอสโซซิเอทส จํากัด

มูลคารายการ (ลานบาท)

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลและ

ป 2555

ม.ค. – มิ.ย.2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

10.56

-

บริษัทไดวาจาง เค ซี เอส แอนด แอสโซซิเอทส ใหเปนผูควบคุมงานและบริหารโครงการ ดังนี้
1) สัญญาจางผูบริหารและควบคุมการกอสรางโครงการเลอริช@อารียสเตชั่น ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ
2554 มูลคาสัญญา 1.79 ลานบาท สัญญาสิ้นสุดมีนาคม 2555
2) สั ญ ญาจ า งผู บ ริ ห ารและควบคุ ม การก อ สร า งโครงการริ ช พาร ค @บางซ อ นสเตชั่ น ณ วั น ที่ 1
กรกฎาคม 2554 มูลคาสัญญา 10.03 ลานบาท สัญญาสิ้นสุดมีนาคม 2556
3. สัญญาจางผูบริหารและควบคุมการกอสรางโครงการริชพารค@เตาปูนอินเตอรเชนจ ณ วันที่ 1
มีนาคม 2556 มูลคาสัญญา 10.30 ลานบาท สัญญาสิ้นสุดพฤศจิกายน 2557 (ยังไมมีการเรียกเก็บเงิน)
ทั้งนี้ บริษัทไดเปรียบเทียบกับผูบริหารโครงการอื่นๆ แลว พบวาบริษัทดังกลาวมีการกําหนดคา
บริหารโครงการและเงื่อนไขการชําระเงินใกลเคียงกับผูบริหารโครงการรายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบได พิ จ ารณาแล ว เห็ น ว า รายการดั ง กล า วสมเหตุ ส มผลและเป น ไปเพื่ อ
ประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัท ณ ปจจุบันบริษัทไดกําหนดนโยบายในการปองกันความ
ขัดแยงทางผลประโยชนตลอดจนมีการจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณารายการระหวางกัน
โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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11.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น พิจารณาถึงความจําเปนของการเขาทํา
รายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหวางกัน พรอมทั้งเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกันของ
บริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
กรณีที่มีรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คณะกรรมการตรวจสอบจะ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณา
เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอก
หรือราคาตลาด และหากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะ
จัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงใน
รายการดังกลาว อีกทั้งมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท
11.5 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และ
กรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท รวมทั้ง
ไมมีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนในรายการที่มีความขัดแยงดังกลาวและจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอ
คณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัท รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดเผย
ขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของกันซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ บริษัทไดกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติใหเปนไปตาม
ลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได และ
นําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว
ในอนาคตบริษัทไมมีนโยบายในการใหเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
และหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ยกเวนแตเปนไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการใหสวัสดิการพนักงานหรือ
ตามระเบียบอํานาจอนุมัติในการบริหารงานหรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแกนิติบุคคลที่บริษัทถือหุนอยูตามสัดสวน
การถือหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท อันอาจทําใหบริษัทฯ พิจารณาการใหเงินกูยืม
หรือเงินทดรองจาย บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย
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นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู
ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวาง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือ
ถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทแตเปนการทํารายการที่บริษัทไดคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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