บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่างกัน
14.1 รายการระหว่างกัน
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซง่ึ มีรายการระหว่างกันกับบริษทั ฯ ในรอบปี 2557 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบไตรมาส 1 ปี 2558 สิน้ สุด ณ วันที่ 31
มีนาคม 2558 มีดงั นี้
บุคคล/นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น

ตาแหน่ งในบริ ษทั ฯ

บริษทั นู้ดเดิล้ รัชดา จากัด

นายพน สุเชาว์วณิช ซึง่ ผูม้ อี านาจลงนามในบริษทั -ไม่ม-ี
นู้ดเดิล้ รัชดา จากัด เป็นบุตรชายทีบ่ รรลุนติ ภิ าวะ
แล้วของนายโจเซฟ สุเชาว์วณิช ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช

นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 0.09 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว และทางอ้อมอีกร้อยละ 4.25

กรรมการบริษทั ฯ และกรรมการผูจ้ ดั การภาคพืน้
เอเชีย และเอเชียแปซิฟิก (Managing Director,
Asia and Asia-Pacific)

นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช

นางโรซานน่า สุเชาว์วณิชเป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 0.51 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว และทางอ้อมอีกร้อยละ 4.35

กรรมการบริษทั ฯ และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ฝา่ ยปฏิบตั กิ าร (COO)

นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น

นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 0.00 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว และทางอ้อมอีกร้อยละ 18.66

กรรมการบริษทั ฯ และ กรรมการผูจ้ ดั การภาคพืน้
ยุโรป (Managing Director, Europe)

นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน

นายเจอร์ราด มาร์ตนิ อัลเบิรท์เซน เป็นผูถ้ อื หุน้
รายใหญ่ กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั ฯ

ถือหุน้ ทางตรงร้อยละ 0.29 ของทุนจดทะเบียน
ชาระแล้ว และทางอ้อมอีกร้อยละ 1.63

กรรมการบริษทั ฯ และ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ด้านการเงิน (ประเทศเนเธอร์แลนด์) (CFO)

Lisuda Vastgoed B.V.

Lisuda Vastgoed B.V. มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ คือ

-ไม่ม-ี
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-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

สัดส่วนการถือหุ้น

ตาแหน่ งในบริ ษทั ฯ

นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่
กรรมการของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารของ DTH
Ermel’s Hof B.V.

Ermel’s Hof B.V.เป็นบริษทั ของ Mr. A
Tomassen บิดาของนายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น ซึง่
เป็นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ กรรมการของบริษทั ฯ และ
ผูบ้ ริหารของ DTH

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

G.J. Tomassen Holding B.V.

G.J. Tomassen Holding B.V. มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่
คือนายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น ซึง่ เป็นผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ กรรมการของบริษทั ฯ และผูบ้ ริหารของ
บริษทั DTH

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

สรุปภาระค้าประกันหนี้สนิ ของบริษทั ฯ โดยทรัพย์สนิ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ในรอบปี 2557 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบไตรมาส 1 ปี
2558 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีดงั นี้
มูลค่าของรายการ (บาท)
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ภาระผูกพันคา้ ประกัน
นายโจเซฟ สุเชาว์วณิช เป็ นผูค้ ้าประกันวงเงินกูร้ ะยะยาวในวงเงิน 3,500 ล้าน
บาทของบริษัทฯ กับธนาคารผู้ให้กู้ โดยหากทางบริษัทฯ ไม่สามารถช าระ
ดอกเบีย้ หรือ เงินต้น ตามกาหนดได้ ทางนายโจเซฟ สุเชาว์วณิชจะต้องเป็ นผู้
ชาระเงินดังกล่าวแทน โดยทางนายโจเซฟ สุเชาว์วณิชไม่ได้คดิ ค่าตอบแทนใน

ไตรมาส 1
/2558

2557
-
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ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การค้าประกันวงเงินกูร้ ะยะยาวในวงเงิน 3,500 ล้านบาทของบริษทั ฯ กับธนาคาร
ผูใ้ ห้กู้นนั ้ ธนาคารจะอนุ มตั ยิ กเลิกเงือ่ นไขการค้าประกันดังกล่าว เมื่อหุน้ สามัญ
ของบริษทั ฯ สามารถเข้าจดทะเบียนเพื่อทาการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้
เป็ น ที่เ รีย บร้อ ย และมีภ าระหนี้ร ะยะยาวคงเหลือ กับธนาคารพาณิช ย์ไ ม่เกิน
1,500 ล้านบาท อย่างไรก็ดี การปลดเงือ่ นไขการค้าประกันดังกล่าวไม่เกีย่ วข้อง
กับอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องชาระแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาวงเงินกูร้ ะยะยาว

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ (บาท)
ลักษณะรายการระหว่างกัน

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ไตรมาส 1
/2558

2557

การค้าประกันวงเงินดังกล่าวจากบริษทั ฯ

การจานาหุ้น
หุน้ สามัญของบริษทั ฯ ประมาณร้อยละ 36 ทีถ่ อื โดยกลุ่มผูบ้ ริหาร (นายโจเซฟ
สุเชาว์วณิช นางโรซานน่า สุเชาว์วณิช และครอบครัว รวมทัง้ นายเคิร์ดจอง ทอ
มาเซ่น และนายเจอร์ร าด มาร์ติน อัลเบิรท์เซน) ได้ถูกนาไปจานาไว้กบั ทาง
ธนาคารผู้ให้เงินกู้ เพื่อเป็ นหลักประกัน เงินกู้ของ วงเงินกู้ระยะยาว โดยทาง
กลุ่ มผู้บริห ารไม่ไ ด้ค ิดค่ าตอบแทนจากการน าหุ้น ของตนไปจาน าไว้กบั ทาง
ธนาคาร

-

ทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่มปี ระเด็นในรายการนี้เนื่องจากเป็ น รายการที่
บริษทั ฯ ได้ผลประโยชน์จากผูถ้ อื หุน้
- การจานาหุน้ สามัญของบริษทั ฯ กับธนาคารผูใ้ ห้กูน้ นั ้ อยู่ในระหว่างเจรจาขอปลด
เงือ่ นไขจากทางธนาคาร อย่างไรก็ดี การปลดเงือ่ นไขการค้าประกันดังกล่าวไม่
เกีย่ วข้องกับอัตราดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั ฯ ต้องชาระแก่เจ้าหนี้ตามสัญญาวงเงินกูร้ ะยะ
ยาว
ทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่มปี ระเด็นในรายการนี้เนื่องจากเป็ น รายการที่
บริษทั ฯ ได้ผลประโยชน์จากผูถ้ อื หุน้

รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเ่ี กิดขึน้ ในรอบปี 2557 สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และรอบไตรมาส 1 ปี 2558 สิน้ สุด ณ
วันที่ 31 มีนาคม 2558 มีดงั นี้
บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์
บริ ษทั นู้ดเดิ้ล รัชดา จากัด (“นู้ดเดิ้ล รัชดา”)
ลักษณะธุรกิจ

ประเภทรายการ
1. รายได้จากการขายสิ นค้า
บริษทั นู้ดเดิล้ รัชดา จากัด ได้ทาการซื้อเป็ดสด
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มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558
2,168,497

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

28,583 บริษทั นู้ดเดิล้ รัชดา จากัด เป็นบริษทั ทีผ่ ลิตเส้นบะหมี่ และ
เกีย๊ ว รวมทัง้ เป็นบริษทั ทีท่ าการปรุงและแปรรูปอาหาร โดย

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์
จาหน่ายอาหาร/ผลิตอาหาร

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

(Whole Duck) จากบริษทั ฯ เพือ่ นาไปปรุงและ
แปรรูป โดยรายได้ดงั กล่าว เป็นรายได้ทร่ี วมทัง้
มูลค่าเป็ดสด ค่าบรรจุภณ
ั ฑ์ และค่าขนส่ง

2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสิ นค้า
บริษทั ฯ ซื้อผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและเส้น
ก๋วยเตีย๋ ว เครือ่ งจักร และสินทรัพย์ถาวรทีใ่ ช้ใน
สานักงานจากบริษทั นู้ดเดิล้ รัชดา จากัด
- ค่าผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปและบะหมี่
- ค่าเครือ่ งจักรและอุปกรณ์สานักงาน

ทีร่ าคาทีน่ ู้ดเดิล้ รัชดา ซื้อเป็ดสด (Whole Duck) และบรรจุ
ภัณฑ์ต่างๆ จากทางบริษัทฯ เป็ นราคาตลาดซึ่งเป็ นราคา
เดียวกับทีข่ ายให้แก่รา้ นค้ารายย่อยทัวไป
่
นู้ดเดิ้ล รัชดาจะ
นาเป็ดสดไปปรุงสุก หลังจากนัน้ ทางบริษทั ฯ จะทาการซื้อ
เป็ ดปรุงสุกกลับมาในราคาตลาด โดยบริษทั ฯ สามารถขาย
ผลิตภัณฑ์เพื่อทากาไรให้กบั ทางบริษัทฯ ประมาณร้อยละ
18 ซึ่งเป็ นอัตรากาไรขัน้ ต้น ที่บริษัทฯ ได้รบั จากการขาย
สินค้าทัวไป
่

3,583,534
1,838,694

3. ลูกหนี้ การค้า

90,826

4. เจ้าหนี้ การค้า

58,943

5. เจ้าหนี้ อื่น

-
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ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

698,007 บริษัทฯ ได้ทาการซื้อสินทรัพ ย์ถ าวรจากนู้ ดเดิ้ล รัช ดาใน
8,470,520 ราคาตามมูล ค่ า ทางบัญ ชี (Book value) ของสิน ทรัพ ย์
ดัง กล่ า วจ านวน 1,838,694 บาทในปี 2557 นอกจากนี้
บริษัทฯ ได้ซ้อื เครื่องจักรเพื่อใช้ในการผลิต สินค้า จากนู้ ด
เดิ้ล รัช ดา ในงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 มีมูล ค่ า
5,547 8,465,000 บาท ซึ่ง เป็ น ราคาซึ่งได้ร ับการประเมิน โดย
บริษทั อเมริกนั แอ๊พเพรซัล (ประเทศไทย) จากัด ซึ่งเป็ นผู้
9,063,456 ประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน
ก.ล.ต. โดยนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็ น ผู้ประเมิน หลัก
วฒ.022 ซึ่งได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
วัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

รายการที่ จะเกิ ดขึน้ ในอนาคต
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2557 ณ
วันที่ 11 สิงหาคม 2557 และประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่
4/2557 ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2557 ได้มกี ารอนุ มตั ิรายการ
การซื้อเครือ่ งทาบะหมี่ แผ่นเกีย๊ ว และ เครื่องมือทีเ่ กีย่ วข้อง
จากนู้ดเดิล้ รัชดา จากัด

Lisuda Vastgoed B.V. (“Lisuda”)
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

ค่าเช่าที่ ดินในการดาเนิ นงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์
TDT ซึ่งเป็ นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดิน
ของ Lisuda ทีอ่ ยู่เลขที่ 116 Fokko Kortlanglaan
ในเมือ ง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์ สาหรับ
ดาเนินกิจการโรงงานช าแหละเป็ ดเนื้อ พร้อมส่ว น
ขยาย โดยผู้เช่าให้สทิ ธิแก่ Mr. Tomassen Sr.
(บิด าของนายเคิร์ ด จอง ทอมาเซ่ น ) ในการใช้
ประโยชน์ อ าคารส านัก งานที่ต ัง้ อยู่ด้า นหน้ า ของ

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 179

12,663,730

ในอนาคต คาดว่าจะไม่มรี ายการซือ้ ขายสินค้ากับนู้ดเดิล้ รัช
ดาอีก เนื่องจากบริษทั ฯ มีนโยบายผลิตสินค้าดังกล่าวด้วย
ตนเองในอนาคตจากเครือ่ งจักรทีไ่ ด้ทาการซื้อมาจากนู้ดเดิล้
รัชดา
บริษทั ย่อยได้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวในราคา 307,274 ยูโรต่อปี
ซึง่ ต่ากว่า 353,635 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market
2,779,673 rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สนิ วันที่ 16 มีนาคม 2558
ของบริษทั American Appraisal ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. โดยมี
นายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผูป้ ระเมินหลักในประเทศไทย
วฒ.022 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
วัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตวั เลข
จากวิธมี ลู ค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

โรงงานชาแหละเป็ ด เนื้อที่ขนาดประมาณ 150
ตร.ม.

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
value = cost approach outcome x desired yield)

ที่ดิน ที่ TDT เช่า เพื่อ ประกอบกิจ การ มีข นาด
13,122 ตร.ม. โดยสัญ ญาเช่ า จะสิ้น สุ ด วัน ที่ 2
ตุลาคม 2562 โดย TDT มีสทิ ธิในการขอต่อสัญญา
เช่าไปอีกในทุกๆ 9 ปี เป็ น ระยะเวลา 2 ครัง้ ไป
สิน้ สุดปี 2580 และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อกี 7 ปี
ไปสิน้ สุดวันที่ 2 ตุลาคม 2587 โดย Lisuda จะต้อง
ให้ TDT ต่อสัญญาเช่าหาก TDT ใช้สทิ ธิในการต่อ
สัญญา อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิม่ ขึน้ โดยอ้างอิง
จากดั ช นี ค่ า เช่ า ซึ่ ง ก าห นดโ ดย Netherlands
Statistic Bureau หรือสานักงานสถิตแิ ห่งชาติของ
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ค่าเช่าที่ ดินในการดาเนิ นงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์
TT ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้เช่าทีด่ นิ ของ
Lisuda ทีอ่ ยู่เลขที่ 112 Fokko Kortlanglaan ใน
เมือง Ermelo สาหรับการใช้เป็นทีจ่ อดรถ และทีช่ งั ่
น้าหนักรถ ทีอ่ ยู่ดา้ นข้างกิจการโรงงานชาแหละ
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6,255,576

1,534,569 บริษทั ย่อยได้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวในราคา 169,636 ยูโรต่อปี
ซึง่ ต่ากว่า 170,772 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market
rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สนิ วันที่ 16 มีนาคม 2558
ของบริษทั American Appraisal ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินมูลค่า

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
เป็ดเนื้อ
ทีด่ นิ ที่ TT เช่าเพือ่ ประกอบกิจการ มีขนาด 8,225
ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิน้ สุดวันที่ 2 ตุลาคม 2562
โดย TDT มีสทิ ธิในการขอต่อสัญญาเช่าไปอีกใน
ทุกๆ 9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครัง้ ไปสิน้ สุดปี 2580
และสามารถต่อสัญญาเช่าได้อกี 7 ปี ไปสิน้ สุดวันที่
2 ตุลาคม 2587 โดย Lisuda จะต้องให้ TT ต่อ
สัญญาเช่าหาก TDT ใช้สทิ ธิในการต่อสัญญา อัตรา
ค่าเช่ารายปีจะปรับเพิม่ ขึน้ โดยอ้างอิงจากดัชนีค่า
เช่าซึง่ กาหนดโดย Netherlands Statistic Bureau
หรือสานักงานสถิตแิ ห่งชาติของประเทศ
เนเธอร์แลนด์
ในปี 2557 TT ได้มกี ารเช่าอาคารเพิม่ ขึน้ ในการ
เก็บบรรจุภณ
ั ฑ์เพื่อนาไปใช้ในโรงชาแหละ ทาให้
มูลค่ารายการเพิม่ ขึน้ จากปี 2556

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. โดยมี
นายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผูป้ ระเมินหลักในประเทศไทย
วฒ.022 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
วัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตวั เลข
จากวิธมี ลู ค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental
value = cost approach outcome x desired yield)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทอ่ี าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ อย่างไรก็ตามค่าเช่า
ทีด่ นิ นัน้ เป็นราคาทีเ่ หมาะสม โดยทีด่ นิ ผืนดังกล่าวได้มกี าร
ประเมินมูลค่าทีด่ นิ และทรัพย์สนิ จาก บริษทั American
Appraisal ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินทีด่ นิ และทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั
การเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. (โดยผูป้ ระเมินของ
บริษทั American Appraisal ทีไ่ ด้รบั อนุญาตในประเทศ
เนเธอร์แลนด์) โดยวิธกี ารประเมินด้วยต้นทุน (Cost
approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด
ั บนั อยู่ในระดับที่
(market rent) นัน้ บ่งชีว้ ่าราคาเช่าในปจจุ
เหมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว

Ermel’s Hof B.V. (“Ermel”)
ประเทศเนเธอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ
ใช้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ความสัมพันธ์
Ermel’s Hof B.V. เป็ นบริษทั ของ Mr. Tomassen
Sr. บิดาของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ซึ่งเป็ นผูถ้ อื
หุน้ รายใหญ่ กรรมการของบริษัทฯ และผู้บริหาร
ของ DTH

ค่าเช่าที่ ดินในการดาเนิ นงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์
DTF ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้ทาการเช่า
ทีด่ นิ ที่ 148 Harderwijkerweg เมือง Ermelo
สาหรับฟาร์มเลีย้ งพ่อแม่พนั ธุเ์ ป็ดและโรงฟกั ไข่
จาก Ermel
ทีด่ นิ ที่ DTF เช่าเพือ่ ประกอบกิจการ มีขนาด
34,606 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิน้ สุดวันที่ 31
กรกฎาคม 2569 และ DTF มีสทิ ธิในการขอต่อ
สัญญาเช่าไปอีก 6 ปี โดยเมือ่ สิน้ สุดสัญญาเช่าแล้ว
ผูใ้ ห้เช่าสามารถตัดสินใจทีจ่ ะไม่ต่อสัญญาเช่าได้
เมือ่ ผูเ้ ช่ากระทาผิดร้ายแรง เช่น การไม่จ่ายค่าเช่า
หากผูเ้ ช่าไม่กระทาการผิดร้ายแรงใดๆ ผูใ้ ห้เช่า
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10,691,974

ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบเงือ่ นไข และความมีอยู่
ของสัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวแล้ว และไม่มคี วามเห็นอื่นใด
เพิม่ เติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
กล่าวข้างต้น
2,265,537 บริษทั ย่อยได้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวในราคา 250,440 ยูโรต่อปี
ซึง่ ต่ากว่า 317,520 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด (market
rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สนิ วันที่ 16 มีนาคม 2558
ของบริษทั American Appraisal ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินมูลค่า
ทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจากสานักงานก.ล.ต. โดยมี
นายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผูป้ ระเมินหลักในประเทศไทย
วฒ.022 ซึง่ ได้รบั ความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตาม
วัตถุประสงค์เปิดเผยสาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตวั เลข
จากวิธมี ลู ค่าต้นทุนคูณอัตราผลตอบแทน (market rental
value = cost approach outcome x desired yield)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทอ่ี าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ อย่างไรก็ตามค่าเช่า

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
ต้องต่อสัญญาเช่า ซึง่ เงือ่ นไขสัญญาเช่าดังกล่าว
เป็นไปตามกฎหมายคุม้ ครองเกษตรกรในการเช่า
ทีด่ นิ ในประเทศเนเธอร์แลนด์ (Farm lease law
“Pachtwet”) นอกจากนี้ อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับ
เพิม่ ขึน้ โดยอ้างอิงจากดัชนีค่าเช่าซึง่ กาหนดโดย
Ministry of Economic Affairs เพือ่ ใช้สาหรับพืน้ ที่
ฟาร์มในประเทศเนเธอร์แลนด์

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ทีด่ นิ นัน้ เป็นราคาทีเ่ หมาะสม โดยทีด่ นิ ผืนดังกล่าวได้ รับ
การประเมินมูลค่าทีด่ นิ และทรัพย์สนิ จาก บริษทั American
Appraisal ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินทีด่ นิ และทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั
การเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. (โดยผูป้ ระเมินของ
บริษทั American Appraisal ทีไ่ ด้รบั อนุญาตในประเทศ
เนเธอร์แลนด์) โดย วิธกี ารประเมินด้วยต้นทุน (Cost
approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด
(market rent) นัน้ บ่งชีว้ ่าราคาเช่าในปจั จุบนั อยู่ในระดับที่
เหมาะสม
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบเงือ่ นไข และความมีอยู่
ของสัญญาเช่าทีด่ นิ ดังกล่าวแล้ว และไม่มคี วามเห็นอื่นใด
เพิม่ เติมจากความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
กล่าวข้างต้น
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์
นายเคิ รด์ จอง ทอมาเซ่น

ประเภทรายการ
ค่าเช่าที่ ดินในการดาเนิ นงานในประเทศ
เนเธอร์แลนด์
Lucky Duck ซึง่ เป็นบริษทั ย่อยของบริษทั ฯ ได้เช่า
ที่ดิน ของนายเคิร์ด จอง ทอมาเซ่ น ที่อ ยู่เ ลขที่ 5
Rietdekkerstraat ใ น เ มื อ ง Uden ใ น ป ร ะ เ ท ศ
เนเธอร์แลนด์ สาหรับโรงงานแปรรูปอาหาร ห้อง
เย็น และ คลังสินค้า
ทีด่ นิ ที่ Lucky Duck เช่าเพื่อประกอบกิจการ มี
ขนาด 2,624 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้น สุดวัน ที่
30 เมษายน 2562 และ Lucky Duck มีสทิ ธิในการ
ขอต่อสัญญาเช่าไปอีกในทุกๆ 5 ปี เป็ นระยะเวลา
5 ครัง้ ไปสิ้นสุดวันที่ 30 เมษายน 2587 โดยนาย
เคิร์ดจอง ทอมาเซ่น จะต้องให้ Lucky Duck ต่อ
สัญญาเช่าหาก Lucky Duck ใช้สทิ ธิในการต่ อ
สัญญา อัตราค่าเช่ารายปีจะปรับเพิม่ ขึน้ โดยอ้างอิง
จากดั ช นี ค่ า เช่ า ซึ่ ง ก าห นดโ ดย Netherlands
Statistic Bureau
อย่างไรก็ดี Lucky Duck มีความจาเป็ นที่จะต้อง
สร้าง ห้อ งเย็น และ คลังสิน ค้าใหม่ เพิ่มเติม เพื่อ
สนับสนุนการประกอบธุรกิจ และนายเคิร์ดจอง ทอ
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มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558
5,799,598

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

1,326,926 บริษทั ย่อยได้เช่าทีด่ นิ ดังกล่าวในราคา 146,682 ยูโรต่อปี
ซึง่ ใกล้เคียงกับ 145,840 ยูโรต่อปีตามราคาเช่าตลาด
(market rent) ตามรายงานประเมินทรัพย์สนิ
วันที่ 16 มีนาคม 2558 ของบริษทั American Appraisal ซึง่
เป็นผูป้ ระเมินมูลค่าทรัพย์สนิ ทีไ่ ด้รบั ความเห็นชอบจาก
สานักงานก.ล.ต. โดยมีนายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้
ประเมินหลักในประเทศไทย วฒ.022 ซึง่ ได้รบั ความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ตามวัตถุประสงค์เปิดเผย
สาธารณะและลงบัญชี โดยใช้ตวั เลขจากวิธมี ลู ค่าต้นทุนคูณ
อัตราผลตอบแทน (market rental value = cost approach
outcome x desired yield)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความเป็นไปได้ทอ่ี าจทาให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ อย่างไรก็ตามค่าเช่า
ทีด่ นิ นัน้ เป็นราคาทีเ่ หมาะสม โดยทีด่ นิ ผืนดังกล่าวได้ รับ
การประเมินมูลค่าทีด่ นิ และทรัพย์สนิ จาก บริษทั American
Appraisal ซึง่ เป็นผูป้ ระเมินทีด่ นิ และทรัพย์สนิ อิสระทีไ่ ด้รบั
การเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. (โดยผูป้ ระเมินของ
บริษทั American Appraisal ทีไ่ ด้รบั อนุญาตในประเทศ
เนเธอร์แลนด์) โดยวิธกี ารประเมินด้วยต้นทุน (Cost

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ
มาเซ่ น ได้ออกค่ าใช้จ่ายในการสร้างคลังสิน ค้า
ดังกล่าวในปี 2557 และค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างได้
ถู ก รวมไว้อ ยู่ ใ นค่ า เช่ า ที่ดิน ตามสัญ ญาที่ร ะบุ ไ ว้
ระหว่างนายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น และ Lucky Duck
ซึ่งอยู่ท่รี ้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทัง้ หมด

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
approach) และประมาณการค่าเช่าซึ่งเป็นราคาตลาด
ั บนั อยู่ในระดับที่
(market rent) นัน้ บ่งชีว้ ่าราคาเช่าในปจจุ
เหมาะสม
ทางผูป้ ระเมินได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับการเก็บค่าเช่าสาหรับ
สิง่ ปลูกสร้างทีอ่ ตั ราร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
ทัง้ หมดว่าเป็นอัตราทีย่ อมรับได้
ในกรณีทบ่ี ริษทั ย่อยจะร้องขอให้ผใู้ ห้เช่าชาระค่าก่อสร้าง
สินทรัพย์อาคารและสิง่ ปลูกสร้างบนทีด่ นิ และบริษทั ย่อยจะ
ชาระค่าเช่าในอัตราร้อยละ 10 ของค่าก่อสร้างดังกล่าวในแต่
ละปี ในกรณีดงั กล่าว บริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ใน
การทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 รวมถึงการวัดขนาดรายการ
เพือ่ พิจารณาขออนุมตั ติ ามขันตอนต่
้
อไป
ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอให้คณะกรรมการ
บริษทั ฯ พิจารณาถึงความเหมาะสมของรายการดังกล่าว
ในการประชุมครัง้ ที่ 6/2557 เมือ่ วันที่ 7 ตุลาคม 2557
คณะกรรมการบริษทั ฯ ได้รบั ทราบเงือ่ นไข และความมีอยู่
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
ของสัญญาเช่าทีด่ นิ เพิม่ เติมจากความเห็นดังกล่วแล้ว และ
ไม่มคี วามเห็นอื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่
กล่าวข้างต้น

G.J. Tomassen Holding B.V. (“G.J.
Tomassen Holding”) ประเทศเนเธอร์แลนด์
ลักษณะธุรกิจ
ประกอบธุรกิจถือหุน้ ในบริษทั อืน่ (Holding
Company)

ค่าตอบแทนผูบ้ ริ หาร
ทางบริษัท Tomassen Duck-To B.V. จ่ า ย
ค่าตอบแทนผูบ้ ริหารในรูปแบบของเงินเดือนให้กบั
นายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ผ่านทาง G.J. Tomassen
Holding รวมถึงโบนัสประจาปีดว้ ย
สัญญาว่าจ้างดังกล่าวเป็ นการว่าจ้างนายเคิร์ดจอง
ทอมาเซ่ น เป็ นผู้บริห ารกลุ่มบริษัท DTH และมี
ระยะเวลา 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 28 ธันวาคม 2555
บริษทั ฯ มีภาระในการจ่ายเงินชดเชยสาหรับการให้
นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น ออกจากตาแหน่งโดยไม่ม ี
เหตุอนั ควร ซึง่ การจ่ายเงินชดเชยนี้เป็นบรรทัดฐาน
ทัวไปของการจ้
่
างงาน
นอกเหนือไปจากทีก่ ล่าวไว้น้ี บริษทั ฯ ไม่ได้มภี าระ
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14,258,612

4,686,962 เนื่องจากค่าตอบแทนผูบ้ ริหารรายการนี้ เป็นรายการ
เงินเดือนตามปกติทจ่ี ่ายให้นายเคิรด์ จอง ทอมาเซ่น แต่เป็น
การจ่ายในนามนิตบิ ุคคลแทนการจ่ายให้บุคคลโดยตรง ซึง่
ผูต้ รวจสอบภายในของกลุ่มบริษทั DTH (Deloitte
Netherlands) ได้ให้ความเห็นว่า ลักษณะรายการจ่าย
ค่าตอบแทนผ่านนิตบิ ุคคลนัน้ ถือว่าเป็นรายการปกติทวไป
ั่
และเป็นลักษณะรายการทีอ่ นุญาตให้กระทาได้ภายใต้
กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์
คณะกรรมการตรวจสอบตระหนักถึงโครงสร้างการจ่าย
เงินเดือนทีแ่ ตกต่างไปจากลักษณะการจ่ายเงินแบบปกติใน
ประเทศไทย ดังนัน้ เพือ่ สร้างบรรทัดฐานทีด่ ใี นด้านการ
กากับดูแลกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษทั ฯ ให้พจิ ารณาแต่งตัง้ ทีมงานเพือ่
ทาการศึกษาหาวิธกี ารจ่ายเงินเดือนในรูปแบบอื่นในอนาคต
เพือ่ ให้เป็นไปตามหลักของการกากับดูแลกิจการทีด่ ี

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

บุคคล/นิ ติบคุ คลที่ อาจมีความขัดแย้ง
/ ความสัมพันธ์

ประเภทรายการ

มูลค่าของรายการ (บาท)
ไตรมาส 1
2557
/2558

ผูกพันใดๆ กับทาง G.J. Tomassen Holding อีก
หมายเหตุ: โปรดดูรายละเอียดรายงานประเมินมูลค่าสินทรัพย์ทก่ี ลุ่มบริษทั DTH เช่าเพือ่ ใช้ในการดาเนินงาน ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ
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ความจาเป็ น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

14.2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 4 เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2557 ได้มมี ติกาหนดนโยบาย และ ขัน้ ตอนการทารายการ
ระหว่า งกัน เพื่อ ให้ร ายการระหว่างบุ คคลหรือ นิ ติบุค คลที่อ าจมีค วามขัดแย้งเป็ น ไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อ เป็ น การรัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับประกาศคาสั ่ง
หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทารายการระหว่าง
กัน ทัง้ นี้ ผูบ้ ริหาร หรือผูท้ ม่ี สี ว่ นได้ส่วนเสียจะไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุ มตั ริ ายการระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีท่ี
กฎหมายกาหนดให้ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ บริษทั ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วม
ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ น ในการทารายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การ
ทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป และการทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไข
การค้าโดยทั ่วไป ให้มหี ลักการดังนี้
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป
การทารายการระหว่างกันที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง ได้รบั อนุมตั เิ ป็ นหลักเกณฑ์จากคณะกรรมการบริษทั ฯ ให้ฝา่ ยจัดการ สามารถอนุ มตั กิ าร
ทาธุรกรรมดังกล่าวได้หากรายการดังกล่าวนัน้ มีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ํูชนจะพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทั ่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป
การท ารายการที่เ ป็ น ข้อ ตกลงทางการค้า ที่ ไ ม่ เ ป็ น เงื่อ นไขการค้ า โดยทัว่ ไป จะต้ อ งถู ก พิจ ารณาและให้ ค วามเห็น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุ มตั ติ ่อไป ทัง้ นี้ ให้
ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการ
กากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ในกรณี ท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไม่ม ีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อ าจจะเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะแต่งตัง้
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือ ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี เพื่อให้ม ั ่นใจว่าการเข้า
ทารายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและมีความสมเหตุสมผลโดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของบริษทั ฯ ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั ฯ
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บริษทั บางกอกแร้นช์ จากัด (มหาชน)

14.3 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในกรณีทบ่ี ริษทั ฯ มีการทารายการกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันซึง่ เป็ นผูท้ ่มี คี วามขัดแย้งทางผลประโยชน์กบั บริษทั ฯ คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นถึงความจาเป็ นของบริษทั ฯ ในการเข้าทารายการดังกล่าว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ
ดาเนินการตรวจสอบให้แน่ ใจว่ารายการดังกล่าวมีขอ้ กาหนดและเงื่อนไขทีส่ อดคล้องกับแนวปฏิบตั ทิ ม่ี อี ยูใ่ นตลาดและราคา
ค่าใช้จา่ ยสาหรับการทารายการดังกล่าวมีการประเมินและเปรียบเทียบกับราคาตลาด ในกรณีทไ่ี ม่มรี าคาตลาด คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะดาเนินการให้แน่ใจว่าราคาที่บริษทั ฯ เข้าทารายการเป็ นราคาทีส่ มเหตุสมผล และเป็ นการดาเนินการเพื่อประโยชน์
สูงสุดของบริษทั ฯ และผูถ้ อื หุน้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่สามารถประเมินรายการทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มี
ความเชีย่ วชาญเพียงพอในเรื่องดังกล่าว บริษทั ฯ จะดาเนินการจัดหาผูเ้ ชีย่ วชาญเพื่อประเมินรายการดังกล่าว และให้ความเห็น
เกีย่ วกับการเข้าทารายการ ในการนี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ หรือคณะกรรมการตรวจสอบแล้วแต่กรณีจะนาความเห็นของ
ผูเ้ ชีย่ วชาญทีม่ คี วามเห็นอิสระไปพิจารณาประกอบการตัดสินใจในการเข้าทารายการ โดยกรรมการที่มสี ว่ นได้เสียเกีย่ วกับการ
เข้าทารายการ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมตั เิ ข้าทารายการ นอกจากนี้ บริษทั ฯ ต้องดาเนินการเปิ ดเผย
ข้อมูลการเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีต่ รวจสอบหรือสอบทานแล้วของบริษทั ฯ
รายงาน
ประจาปี หรือแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1)
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