บริษัท น้ําตาลบุรีรมั ย จํากัด (มหาชน)

14.

รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ประกอบดวย ผูถือหุน และ/หรือ ผูบริหารของบริษัท บริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งหมายถึงบริษัท
อาจมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนกรรมการและ/หรือผูถือหุนของบริษัทดังกลาว ซึ่งสามารถสรุปของสัมพันธได ดังตอไปนี้
ลําดับที่

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

1.

นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ

เปนกรรมการของบริษัทและถือหุนบริษัทรอยละ 5.4

2.

นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

เปนกรรมการของบริษัทและถือหุนบริษัทรอยละ 5.4

3.

นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

เปนกรรมการของบริษัทและถือหุนบริษัทรอยละ 5.4

4.

นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

เปนกรรมการของบริษัทและถือหุนบริษัทรอยละ 5.4

5.

นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล

เปนกรรมการของบริษัทและถือหุนบริษัทรอยละ 5.4

6.

นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร

เปนกรรมการของบริษัทและถือหุนบริษัทรอยละ 5.4

7.

นายประสิทธิ์ ปุญญนิรันดร

เปนคูสมรสของนางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร

8.

พตอ. ชาญชัย พงษพิชิตกุล

เปนคูสมรสของนางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล

9.

นายปอนด รัตนพันธศักดิ์

เปนคูสมรสของนางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

10.

นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ

เปนคูสมรสของนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

11.

นายภาคภูมิ พงษพชิ ิตกุล

เปนบุตรของนางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล

12.

น.ส.จิดาภา พงษพิชิตกุล

เปนบุตรสาวของนางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล

13.

บริษัท บี.อาร.เอส. เทรนเทอรมินัล
โลจิสติกส จํากัด (“BRS”)

มีกรรมการรวมกับบริษัท 2 ทาน คือ นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ และกลุมตั้งตรงเวชกิจ ถือหุนรวมกันรอยละ 100 ใน
บริษัท บี.อาร.เอส. เทรนเทอรมินัล โลจิสติกส จํากัด

14.

บริษัท คาผลผลิตน้ําตาล จํากัด

มีกรรมการรวมกับบริษัท 1 ทาน คือ นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ และบริษัทถือหุนอยู
รอยละ 5.12

15.

บริษัท ทุนบุรีรัมย จํากัด

มีกรรมการรวมกับบริษัท 6 ทาน คือ นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ นางสาวจิตติมา
ตั้งตรงเวชกิจ นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล นางวันเพ็ญ ปุญญนิรันดร นายสฤษดิ์
ตั้งตรงเวชกิจ และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ รวมถือหุนรอยละ 100
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14.1

รายการระหวางกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง

1. บจ. คาผลผลิตน้ําตาล

ลักษณะรายการ

มูลคา
ป 2556
(บาท)

มูลคา
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)

- บริษัทแตงตั้ง บจ.คาผลผลิตน้ําตาล ซึ่งเปนบริษัทที่ กอน. อนุญาตใหเปนบริษัทสงออก

รายการกับบริษัท
- รายไดจากการขาย
- คาใชจายในการขายและบริหาร (คาธรรมเนียมใน
การเปนตัวแทนสงออก คาธรรมเนียมในการเปน
ตัวแทนซื้อขายเครื่องมือทางการเงิน คา
ดําเนินการสงสินคาที่ทาเรือ คาดําเนินเอกสาร
สงออกและพิธีการทางศุลกากร)
- ลูกหนี้การคา

เหตุผลและความจําเปนของรายการ

2,188,111,860

น้ําตาลได ตาม พรบ. ออยและน้ําตาล ใหเปนตัวแทนดําเนินการจัดสงน้ําตาลออกไปยัง
ตางประเทศใหแกบริษัท
2,385,278
- บจ.คาผลผลิตน้ําตาล เกิดจากการรวมตัวของบริษัทโรงงานน้ําตาล 17 โรง โดยแตละ
บริษัทถือหุนใน บจ.คาผลผลิตน้ําตาล ตามสัดสวนปริมาณการสงออกของแตละบริษัท
นอกจากนั้นกรรมการของ บจ.คาผลผลิตน้ําตาล ประกอบดวย ตัวแทนผูถือหุนบริษัท
ละ 1 ทาน เพื่อรักษาผลประโยชนของแตละบริษัท
161,886,959 - การสงออกน้ําตาล นั้น บริษัทฯ เปนผูดําเนินการติดตอลูกคาเอง สวน บจ. คาผลผลิต
น้ําตาลใหบริการเรื่องจัดการสินคาและดําเนินการเรื่องเอกสารเกี่ยวกับสงออกเทานั้น
- คาบริการการจัดการสินคาและการสงออกที่บริษัทจายให บจ.คาผลผลิตน้ําตาล เปน
อัตรากลางอัตราเดียว ซึ่ง บจ. คาผลผลิตน้ําตาล คิดจากผูรับบริการทุกรายเทากัน
- บจ. คาผลผลิตน้ําตาล เปนผูเขาทําสัญญาสินเชื่อเพื่อการสงออกกับธนาคารพาณิชย
ใหแกบริษัทในนามของ บจ. คาผลผลิตน้ําตาล เพื่อรับการสนับสนุนทางการเงิน บจ. คา
ผลผลิตน้ําตาล จะโอนเงินที่ไดรับตามวงเงินสินเชื่อเพื่อการสงออกจากธนาคารพาณิชย
ใหบริษัท โดยบริษัทฯ ออกตั๋วสัญญาใชเงินใหแก บจ.คาผลผลิตน้ําตาล เพื่อเปน
หลักฐานการรับเงิน อัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯจายใหบจ.คาผลผลิตน้ําตาล ตามตั๋วสัญญา
ใชเงิน เปนอัตราเดียวกับอัตราดอกเบี้ยที่บจ.คาผลผลิตน้ําตาลจายใหกับธนาคารพาณิชย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การแตงตั้ ง บจ.ค าผลผลิตน้ําตาลเปนตั วแทนการสงออกและการรั บเงิ นสนั บสนุ น
สินเชื่อเพื่อการสงออกจากธนาคารพาณิชยผาน บจ. คาผลผลิตน้ําตาลนั้น เปนไปตาม
ความจําเปนทางธุรกิจเพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
- อัตราคาบริการจากการเปนตัวแทนการสงออกและอัตราดอกเบี้ยระหวางกันเปนอัตราที่
มีความสมเหตุสมผล

1,424,206,088

4,765,927

6,454,903
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ลักษณะรายการ

2. กรรมการบริษัท 5 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

เงินกูยืมจากกรรมการ
BRR ออกตั๋ วสัญญาใชเงินใหแกกรรมการ ไดแก
นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
และนายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ เปนจํานวนเงินรวม 13
ลานบาทโดยในป 2556 ไมมีการคิดดอกเบี้ย
- เงินกูยืมตนงวด
- จายชําระระหวางป

3. กรรมการ 6 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- นางวัญเพ็ญ ปุญญนิรันดร
4. บริษัททุนบุรีรัมย จํากัด
และกรรมการ 6 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- นางวัญเพ็ญ ปุญญนืรันดร

มูลคา
ป 2556
(บาท)

มูลคา
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปนของรายการ

- เนื่องจากในชวงระยะเวลาการหีบออยบริษัทมีความจําเปนตองใชเงินทุนหมุนเวียนสูง
เพื่อซื้อวัตถุดิบจากเกษตรกร จึงไดกูยืมเงินจากกรรมการของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การกูยืมเงินเปนไปตามความจําเปนในการดําเนินธุรกิจ โดยที่ไมมีการคิดดอกเบี้ย จึงไม
ทําใหบริษัทเสียประโยชน
12,975,679
(12,975,679)

-

- เงินกูยืมปลายงวด

-

-

- ดอกเบี้ยจายระหวางป / งวด
- ดอกเบี้ยคางจาย
กรรมการ 6 ท า น เป น ผู ค้ํ า ประกั น สิ น เชื่ อ เช า ซื้ อ
รถยนต 15 คัน และเครื่องจักรที่ใชในการเคลื่อนยาย
วัสดุของกลุมบริษัทรวม 5 คัน กับธนาคารพาณิชยและ
บริ ษั ท เช า ซื้ อ รวม 11 แห ง ยอดค้ํ า ประกั น รวม
20,541,244.32 บาท

-

- การเชาซื้อดังกลาวเปนไปเพื่อการบริหารงานและดําเนินงานของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การค้ําประกันสินเชื่อเปนเงื่อนไขปกติของบริษัทผูใหเชาซื้อ เปนความจําเปนในการ
ดําเนินธุรกิจปกติของกิจการ และไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน บริษัทและ
บริษัทยอยไมเสียผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว

- วงเงินกูยืมเพือ่ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเปนเงินกู

จํานําหุนที่เปนเจาของ จํานวนรวม 500,800,000 หุน
คิ ด เป น ร อ ยละ 99.60 ของทุ น ชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท
เพื่อค้ําประกันเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง

เพื่อซื้อทรัพยสินในการดําเนินงานของบริษัท โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมการใชหุน
เปนหลักประกันแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การใชทรัพยสินสวนตัวของกรรมการบริษัทเปนหลักประกันสินเชื่อเปนเงื่อนไขปกติ
ของธนาคารพาณิชย เปนความจําเปนในการดําเนินธุรกิจปกติของกิจการ และไมมีการ
คิดคาธรรมเนียมกับบริษัทและบริษัทยอย ดังนั้น บริษัทและบริษัทยอย ไมเสีย
ผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว
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ลักษณะรายการ

5. กรรมการ 5 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

การค้ําประกันวงเงินกูยืมของบริษัทและบริษัทยอย
กับธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง มูลคาการค้ําประกัน
3,221.04 ลานบาท

6. กรรมการ 6 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- นางวัญเพ็ญ ปุญญนิรันดร

ในปการผลิต 2555/2556 และปการผลิต 2556/2557
บจ. โรงงานน้ําตาลบุรีรัมย ไดใหเงินเกี๊ยวแก
กรรมการของบริษัท และญาติสนิทของกรรมการ
บริษัท โดยมีกําหนดจายชําระคืนเมือ่ นําออยมาสง
โรงงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้
- ลูกหนี้เงินเกี๊ยวตนงวด
- เงินเกี๊ยวเพิ่มระหวางงวด
- รวมเงินเกี๊ยวทั้งสิ้น
- จายชําระระหวางงวด
- ลูกหนี้เงินเกี๊ยวคงเหลือสิ้นงวด
- มูลคาออยที่ซื้อ

และญาติสนิทของกรรมการ
5 ทาน คือ
- พตอ.ชาญชัย พงษพิชิตกุล
- นายปอนด รัตนพันธศักดิ์
- นางภาคินี ตั้งตรงเวชกิจ
- นายภาคภูมิ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิดาภา พงษพิชิตกุล

มูลคา
ป 2556
(บาท)

มูลคา
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปนของรายการ

- วงเงินกูยืมเพือ่ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการผลิตและเปนเงินกูเพื่อซื้อทรัพยสินในการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกันแตอยางใด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การค้ําประกันสินเชื่อเปนเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิชย เปนความจําเปนในการ
ดําเนินธุรกิจปกติของกิจการ และไมมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน บริษัทและ
บริษัทยอยไมเสียผลประโยชนจากการดําเนินการดังกลาว

- มูลคาปุยและปจจัยการผลิตที่จําหนาย

- การใหเงินกูยืมชาวไรออยเพื่อเปนทุนหมุนเวียนชาวไรออ ยในการปลูกออยเพื่อมา

11,669,656
36,725,316
48,394,972
(29,7461,118)
18,648,854
23,730,211
6,605,347
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จําหนายแกโรงงานน้ําตาลหรือที่เรียกกันวาเงินเกี๊ยว เปนการดําเนินงานตามปกติของ
โรงงานน้ําตาลทั่วไป ซึ่งเงื่อนไขการใหเงินเกี๊ยวกับกรรมการและญาติสนิท ก็เปนไป
ตามเงื่อนไขเดียวกับชาวไรรายอื่น ๆ และสินคาปุยและปจจัยการผลิตที่จําหนายใหกับ
กรรมการและญาติสนิทก็เปนราคาเดียวกันกับที่จําหนายใหกับชาวไรรายอื่น ๆ
18,648,854 - การรับซื้อออยนั้นเปนธุรกิจปกติของบริษัท และราคาที่ซื้อจากกรรมการและญาติสนิท
11,784,887
ของกรรมการก็เปนราคาเดียวกันกับที่รับซื้อจากชาวไรออยรายอื่น ๆ
30,433,741
(8,752,519) ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
21,681,222 - การใหเงินเกี๊ยวและการซื้อออยเปนการดําเนินงานตามปกติของธุรกิจโรงงานน้ําตาล ซึ่ง
7,472,145
ราคาและเงื่อนไขทีเ่ ปนไปตามที่ตกลงกับบุคคลทั่วไป
4,612,217

บริษัท น้ําตาลบุรีรมั ย จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
7. กรรมการ 6 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- นางวัญเพ็ญ ปุญญนิรันดร

ลักษณะรายการ

ในปการผลิต 2555/2556 ไดมีการใหเงินทดรอง
ลวงหนาแกกรรมการ 6 ทาน เพื่อสําหรับการซื้อออย
จากชาวไรนอกเขตสงเสริมของบริษัท ในกรณีที่
ปริมาณผลผลิตออยในเขตสงเสริมของบริษัทไม
เพียงพอ
- เงินทดรองตนงวด
- เงินทดรองเพิ่มระหวางงวด
- จายชําระระหวางงวด
- เงินทดรองปลายงวด

มูลคา
ป 2556
(บาท)

มูลคา
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปนของรายการ

- การใหเงินทดรองดังกลาวเปนไปตามความจําเปนที่จะมีมาตรการสํารองในกรณีที่

55,176,060
19,050,660
(74,226,720)
-

ปริมาณออยในเขตสงเสริมของบริษัทอาจจะไมเพียงพอสําหรับการผลิต การซื้อออยจาก
ชาวไรนอกเขตสงเสริมถือเปนวิธีหนึ่งสําหรับการลดความเสี่ยงในการผลิตของบริษัท
- เนื่องจากในป 2556/2557 บริษัทมีปริมาณออยในเขตสงสริมเพียงพอ จึงไมมีการใหทด
รองแกกรรมการเพื่อไปซื้อออย และสําหรับในอนาคตหากมีความจําเปนตองจัดซื้อออย
นอกเขตสง เสริม บริ ษัทจะเปนผู ซื้อ อ อยจากชาวไร โดยตรงและจะไม มีการจ ายเงิ น
ทดรองใหกรรมการเพื่อการจัดซื้อออยอีก โดยมีการกําหนดขอบเขตอํานาจการอนุมัติ
เงินทดรองเพื่อวัตถุประสงคดังกลาวใหผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ
กอนขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทแลวแตกรณี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การจัดหาออยซึ่งเปนวัตถุดิบหลักในการผลิตของบริษัท ถือเปนกิจกรรมที่สําคัญใน
ธุรกิจผลิตและจําหนายน้ํ าตาล และลดความเสี่ยงของธุรกิจ การจัดซื้อ ออยนอกเขต
สงเสริมจึงเปนความจําเปนในการดําเนินธุรกิจ แตอยางไรก็ตาม ในอนาคตเพื่อเปน
การใหเกิดความโปรงใสในการบริหารจัดการและลดความขัดแยงทางผลประโยชน
บริษัทควรเปนผูดําเนินการซื้อออยจากชาวไรโดยตรง
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บริษัท น้ําตาลบุรีรมั ย จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
8. กรรมการ 1 ทาน คือ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ลักษณะรายการ

การเชาทรัพยสิน
บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด ไดทําสัญญาเชาที่ดิน
จํานวน 43 ไร 3 งาน 48 ตารางวาจาก กรรมการของ
บริษัท
- คาเชา

มูลคา
ป 2556
(บาท)

มูลคา
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)

175,480

175,480

เหตุผลและความจําเปนของรายการ

- บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด ไดทําสัญญาเชาที่ดินระยะเวลา 25 ป เพื่อใชกอ สราง
โรงไฟฟาจากกากออย ซึ่งเปนผลพลอยไดจากการผลิตน้ําตาลโดยมีราคาคาเชาอยูที่
10 บาทตอตารางวาตอป โดยจายชําระ 2 ครั้งตอป โดยในป 2557 บริษัทมีการจายชําระ
คาเชาในเดือนมกราคม และไดบันทึกเปนคาเชาของครึ่งปหลังที่จายชําระลวงหนาใน
เดือนมิถุนายนเปนคาใชจายในงวดหกเดือนแรกป 2557 แลว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การเชาที่ดินระยะยาวเพื่อใชสําหรับกอสรางโรงงานถือเปนสวนหนึ่งในการดําเนิน
ธุรกิจ โดยอัตราคาเชานั้นก็ใกลเคียงกับอัตราคาเชาที่ดินในพื้นที่ใกลเคียง

9. กรรมการ 3 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

บริษัท บุรีรัมยพลังงาน จํากัด ทําสัญญากูยืมเงิน
กับนายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ นางสาวจิตติมา
ตั้งตรงเวชกิจ และนายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ เปน
จํานวนเงิน 82.70 ลานบาท โดยในป 2555 และป 2556
ไมมีการคิดดอกเบีย้
- เงินกูยืมตนงวด
- จายชําระ
- เงินกูยืมปลายงวด
- ดอกเบี้ยจายระหวางป / งวด
- ดอกเบี้ยคางจาย

- เนื่องจากบุรีรัมยพลังงานจําเปนตองนําเงินไปกอสรางโรงไฟฟาใหสมบูรณ แตทาง
บริษัทไมมีเงินสดในมือในขณะนั้น จึงตองกูยืมเงินจากกรรมการเพื่อดําเนินการไปกอน
แลวจึงชําระเงินกูคนื ในภายหลัง
- ในอนาคตบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงรายการในลักษณะนี้โดยจะจัดหาวงเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยใหเพียงพอกับการดําเนินการของบริษัท
1,587,236
(1,587,236)
-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- - การกูย ืมเงินเปนไปตามความจําเปนในการดําเนินธุรกิจ โดยที่ไมมีการคิดดอกเบี้ยบริษัท
จึงไมเสียประโยชน
-

บริษัท น้ําตาลบุรีรมั ย จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
10. กรรมการ 1 ทาน คือ
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

ลักษณะรายการ

มูลคา
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)

บริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัดทําสัญญากูยืมเงินกับ
นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ เปนจํานวนเงิน 35.80
ลานบาท โดยในป 2555 และป 2556 ไมมีการคิด
ดอกเบี้ย
- เงินกูยืมตนงวด
- จายชําระ

11. บจ. บี.อาร.เอส .
เทรนเทอรมินัล โลจิสติกส

มูลคา
ป 2556
(บาท)

35,800,000
(35,800,000)

- เงินกูยืมปลายงวด

-

- ดอกเบี้ยจายระหวางป / งวด

-

- ดอกเบี้ยคางจาย

-

บริษัทวาจาง BRS ในการขนสงสินคาใหกับบริษัท
และ BRS เชาพื้นที่ของบริษัท เพื่อใชเปนสํานักงาน
- คาใชจายในการขนสง
- คาเชา
- รายไดคาปรับน้ําตาลหาย
- เจาหนี้การคา ณ สิ้นงวด

62,979,469
120,000
10,257,287
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เหตุผลและความจําเปนของรายการ

- เนื่องจากบริษัท ปุยตรากุญแจ จํากัด จําเปนนําเงินไปกอสรางโรงงานผลิตอินทรีย แตยัง
ไมไดรับเงินกูจากธนาคารพาณิชย จึงตองกูยืมเงินจากกรรมการเพื่อดําเนินการไปกอน
แลวจึงชําระเงินกูคนื ในภายหลัง
- ในอนาคตบริษัทจะพยายามหลีกเลี่ยงรายการในลักษณะนี้โดยจะจัดหาวงเงินกูยืมจาก
ธนาคารพาณิชยใหเพียงพอกับการดําเนินการของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การกูยืมเงินเปนไปตามความจําเปนในการดําเนินธุรกิจ โดยที่ไมมีการคิดดอกเบี้ยบริษัท
จึงไมเสียประโยชน
-

63,525,995
90,000
9,600
10,850,247

- บริษัทมีความจําเปนตองสงสินคาของบริษัทไปใหกับลูกคา จึงไดวาจาง BRS สงสินคา
ใหกับบริษัท
- เพื่อความสะดวกในการดูแลการขนสงสินคาของบริษัท จึงให BRS เชาพื้นที่สวนหนึ่ง
ของบริษัทเปนสํานักงาน โดยมีการคิดอัตราคาเชาใกลเคียงราคาอัตราคาเชาพืน่ ที่ใน
อาคารเดียวกัน

บริษัท น้ําตาลบุรีรมั ย จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคา
ป 2556
(บาท)

มูลคา
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)

เหตุผลและความจําเปนของรายการ

- สําหรับรายไดคาปรับน้ําตาลหายจะคิดจากปริมาณน้ําตาลที่สูญเสียไประหวางขนสงโดย
คิดในราคากิโลกรัมละ 30 บาท โดยบริษัทตองบันทึกน้ําตาลที่สูญเสียระหวางขนสง
เปนการขายน้ําตาลในราคาขายปลีกซึ่งเทากับ 23 บาทตอกิโลกรัม และในสวนที่เหลือ
อีก 7 บาทตอกิโลกรัม เปนคาใชจายทีป่ ระมาณการใหชดเชยการดําเนินงานดานเอกสาร
ตาง ๆ
- เนื่องจากธุรกิจของ บจ. บี.อาร.เอส. เทรนเทอรมินัล คือ ธุรกิจขนสงทางรถไฟ และ
โกดังซึ่งมีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสัญญาเชาเปนสัญญาระยะสั้น หากยกเลิกสัญญา
สินทรัพยทั้งหมดจะตกเปนของใหการรถไฟแหงประเทศไทย นอกจากนี้การขนสงและ
การใชโกดังสําหรับเก็บของกลุมบริษัท ไมจําเปนตองใช BRS เทานั้น นอกจากนี้ BRS
สามารถดําเนินธุรกิจเองไดโดยไมตองพึ่ง BRR ดังนั้น ผูบริหารจึงไมนํา BRS เขามาใน
จากกลุม BRR
- สําหรับการวาจาง BRS ในอนาคตจะดําเนินการใหมีการเสนอและเปรียบเทียบราคา
จากผูรับจางไมนอยกวา 4 ราย และตองรายงานผลการเปรียบเทียบใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบรับทราบ นอกจากนี้บริษัทจะไมวาจาง BRS ขนสงน้ําตาลเกินกวารอยละ 30
ของปริมาณน้ําตาลสงออกของบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- บริษัทไมไดนํา BRS เขามารวมในกลุม เนื่องจากธุรกิจไมไดมีความจําเปนตอการ
ดําเนินงานของบริษัทนอกจากนี้ธุรกิจของ BRS มีความไมแนนอนสูง ซึ่งการไมนํา
BRS เขามารวมอยูในกลุมเปนการลดความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจของบริษัท
- สําหรับ การวาจางบุคคลอื่นใหขนสงสินคาเปนกิจกรรมปกติของบริษัท และมีความ
จําเปนทางธุรกิจ ราคาวาจาง BRS ก็เปนราคาที่เทียบเคียงไดกับการวาจางบุคคลอื่น
- สําหรับการใหเชาพื้นที่นั้นก็เพื่อสนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัทอัตราคาเชาเปน
ราคาที่เทียบเคียงไดกับราคาคาเชาในพื้นที่ใกลเคียง
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ลักษณะรายการ

12. กรรมการ 6 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ
- นางวัญเพ็ญ ปุญญนิรันดร
13. กรรมการ 5 ทาน คือ
- นายอนันต ตั้งตรงเวชกิจ
- นายอดิศักดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ
- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

บริษัทซื้อหุนของบริษัท บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย
จํากัด จากกรรมการทั้ง 6 ทาน จํานวนรวม 9,994 หุน
ทําใหบริษัทมีสัดสวนการถือหุนในบริษัท บริษัท
บุรีรัมยวิจัยและพัฒนาออย จํากัด เพิ่มขึน้ จากรอยละ
98.59 เปนรอยละ 99.99

14. กรรมการ 2 ทาน คือ

BRD ไดซื้อที่ดินจํานวน 51ไร 3 งาน 93 ตารางวา
จากกรรมการทั้ง 2 ทาน

- นางจิรวรรณ พงษพิชิตกุล
- นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ

BSF ในป 2553 ไดกูยืมเงินจากกรรมการ 5 ทาน
เพื่อลงทุนซื้อหุนเพิม่ ทุนในบริษัท บี.อาร.เอส. เทรน
เทอรมินัล โลจิสติกส จํากัด โดยไมมีการคิดดอกเบี้ย
- เงินกูยืมตนงวด
- จายชําระ
- เงินกูยืมปลายงวด
- ดอกเบี้ยจายระหวางป / งวด
- ดอกเบี้ยคางจาย

มูลคา
มูลคา
เหตุผลและความจําเปนของรายการ
ป 2556
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)
(บาท)
999,400
- - เนื่องจากบริษัทตองการปรับโครงสรางการถือหุนใหบริษัทมีสัดสวนความเปนเจาของ
ในบริษัทยอยเพิ่มขึน้ เพื่อเปนการลดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การซื้อหุนดังกลาวเปนการกระทําเพื่อลดความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางบริษัท
และกรรมการของบริษัทและราคาการซื้อขายเปนราคาทีม่ ีมูลคาเหมาะสม

954,700
(954,700)
-

-
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-

- เนื่ อ งจากในป 2553 บริ ษั ท ต อ งเพิ่ ม สั ด ส ว นการถื อ หุ น ใน บริ ษั ท บี . อาร . เอส.
เทรนเทอรมินัล โลจิสติกส จํากัดใหเปนสัดสวนเกินกวารอยละ 90 เพื่อเปนการปรับ
โครงสร า งระหว า งบริ ษั ท และบุ ค คลที่ อ าจจะมี ค วามขั ด แย ง โดยได กู ยื ม เงิ น จาก
กรรมการไปกอน โดยยังไมมีจายชําระเงินกรรมการจนถึงป 2556
- ในป 2555 ไดมีการปรับโครงสรางกลุมบริษัทใหมอีกครั้งโดย BSF ไดจําหนายหุน
ดังกลาวใหกรรมการ 6 ทาน เนื่องจาก บริษัท บี.อาร.เอส. เทรนเทอรมินัล โลจิสติกส
จํากัด ไมไดดําเนินธุรกิจในลักษณะที่จะแขงขันกับบริษัท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การซื้อหุนดังกลาวเปนการกระทําเพื่อลดความขัดแยงดานผลประโยชนระหวางบริษัท
และกรรมการของบริษัทและราคาการซื้อขายเปนราคาที่มีมูลคาเหมาะสม

3,000,000 - เนื่องจากที่ดินดังกลาวอยูในบริเวณบริษัทมีแผนที่จะสงเสริมใหเกษตรกรในละแวกนั้น
หันมาปลูกออยเพิ่มขึ้น ที่ดินแปลงดังกลาวจะเปนแปลงสาธิต เพื่อใชสําหรับใหความรู
และแสดงใหเห็นถึงผลผลิตและรายไดที่จะไดรับจากการปลูกออย
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การซื้อที่ดินเปนการซื้อมาเพื่อประกอบใชในแผนเพิ่มกําลังการผลิตอันเปนธุรกิจหลัก
ของบริษัท และราคาที่ทําการซื้อขายก็เปนราคาที่เหมาะสมใกลเคียงกับราคาตลาด

บริษัท น้ําตาลบุรีรมั ย จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
15. กรรมการ 1 ทาน คือ
- นายสฤษดิ์ ตั้งตรงเวชกิจ

ลักษณะรายการ

BSF ไดขออนุมัติซอื้ ที่ดินจากกรรมการ 2 ทาน เพื่อ
สรางเปนบอบําบัดน้ําเสีย และในงวดหกเดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 มิถุนายน 2557 มีรายการซื้อขายที่ดินเกิดขึ้น
แลวกับกรรมการ 1 ทาน ขนาดพื้นที่ดนิ รวม 54 ไร
86 ตารางวา สําหรับที่ดินสวนที่ไดรับอนุมัติซื้อจาก
กรรมการสวนที่เหลือจะดําเนินการซือ้ ขายใหเสร็จ
ภายในป 2557

มูลคา
ป 2556
(บาท)

มูลคา
เหตุผลและความจําเปนของรายการ
งวดหกเดือน ป 2557
(บาท)
8,674,400 - เนื่องจากบริษัทกําลังดําเนินการเพื่อจัดทําบอบําบัดน้ําเสียเพื่อรองรับการขยายกําลังการ
ผลิตที่เพิ่มขึ้น จึงจําเปนตองซื้อที่ดินจากเจาของที่ดินในบริเวณที่อยูติดกับโรงงานเพื่อ
สร า งบ อ บํา บั ดน้ํ าเสี ย ดังกลา ว โดยที่ ดินของกรรมการเป นที่ ดินแปลงหนึ่งซึ่ งอยู ใน
ขอบเขตของบอบําบัดน้ําเสียที่จะสรางขึ้น จึงจําเปนตองซื้อที่ดินแปลงดังกลาว โดยมี
ราคาใกลเคียงกับราคาที่ซื้อจากเจาของที่ดินรายอื่นที่ซื้อมาในครั้งนี้ดวย
- ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทเหลือรายการซื้อที่ดินที่ยังไมเกิดขึ้น 1 รายการ
ไดแก การซื้อที่ดินจาก นางสาวจิตติมา ตั้งตรงเวชกิจ ซึ่งเปนกรรมการทานหนึ่งของ
บริษัท 1 แปลง จํานวน 14 ไร 2 งาน 97 ตารางวา มูลคา 2,358,800 บาท
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- การซื้อที่ดินเปนการซื้อมาเพื่อประกอบใชในแผนเพิ่มกําลังการผลิตอันเปนธุรกิจหลัก
ของบริษัท และราคาที่ทําการซื้อขายก็เปนราคาที่เหมาะสมใกลเคียงกับราคาตลาด
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14.2

มาตรการการทํารายการระหวางกัน

กรณีที่เปนรายการธุรกรรมปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ เชน รายการซื้อขายสินคา วัตถุดิบ ใหบริการ หรือใหเงิน
สนับสนุ นการปลูกอ อย (เงินเกี๊ย ว) เป นต น บริษั ทหรื อบริษัท ยอยสามารถทํ าธุ รกรรมกับบุ คคลที่อ าจมีความขัดแยงได
หากธุรกรรมดังกลาวนั้น มีขอตกลงทางการคาที่มีเงื่อนไขการคาโดยทั่วไปในลักษณะที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไป
ในสถานการณ เดี ย วกั น ด ว ยอํ า นาจต อ รองทางการค าที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี ส ถานะเป น กรรมการ ผู บ ริ ห าร
หรือบุคคลที่เกี่ยวของ โดยบริษัทจะจัดสรุปรายการดังกลาวใหคณะกรรมการตรวจสอบรับทราบทุกไตรมาสที่เกิดรายการ
ทั้งนี้ บริษัทไดกําหนดนโยบายการทําธุรกรรมประเภทเงินเกี๊ยวกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงใหมีการควบคุมดูแล
ดังนี้
1. การกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติ
2. การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น
การกําหนดขอบเขตอํานาจอนุมัติ
ลักษณะเงินเกี๊ยวเพื่อชวยเหลือเกษตรกรในการผลิต ไดแก คาปลูก คาพันธุ คาปุย คาสารเคมีการเกษตร คาเชาที่ดิน
คาออย คาระบบน้ําหยด คาที่ดินเพื่อการปลูกออย คาเครื่องจักรกลการเกษตร รถไถ รถตัดออย รถบรรทุก เปนตน
ผูบริหารจะไมมีอํานาจอนุมัติเงินเกี๊ยวที่ไมไดเปนไปเพื่อสนับสนุนการปลูกออย โดยที่การซื้อออยไมนับเปนการ
สนับสนุนการปลูก การใหเงินเกี๊ยวที่นอกเหนือเปนคาใชจายหรือสนับสนุนการปลูกออย จะตองใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ใหความเห็นชอบ กอนเสนอใหคณะกรรมการบริษัท หรือผูถือหุนอนุมัติ โดยขึ้นอยูกับขนาดของรายการ โดยนําหลักเกณฑที่
กําหนดไวตามประกาศที่เกี่ยวของของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนและประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยมาใชบังคับ
การสอบทานรายการที่เกิดขึ้น
ใหผูตรวจสอบภายใน จะดําเนินการตรวจสอบรายการโดย
1. ตรวจสอบความครบถวนของรายการโดย ใหนํารายชื่อบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เปรียบเทียบกับบัญชีเงินเกี๊ยว
รายบุคคล
2. นํารายชื่อที่ตรวจพบ ไปตรวจสอบวา การเบิกเงินเกี๊ยวมีลักษณะรายการ เอกสารประกอบ ราคา เงื่อนไข และ
ขั้นตอนการอนุมัติตามนโยบายของบริษัทหรือไม
3. จัดทําสรุปผลการตรวจสอบนําเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเปนประจําทุกไตรมาส
สําหรับการทํารายการวาจางขนสงน้ําตาลกับบริษัท บี.อาร.เอส.เทรนเทอรมินัล โลจิสติกส จํากัด ซึ่งเปนบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง กําหนดใหมีการดําเนินการดังนี้
1. ตองมีการจัดใหมีการเสนอราคาจากผูใหบริการไมนอยกวา 4 ราย
2. ตองมีการกําหนดขอบเขตของการใหบริการที่ชัดเจน เชน สถานที่ตนทางปลายทาง ปการผลิต หรือบริการเสริม
อื่น เปนตน
3. จัดใหมีการทําสัญญาที่ระบุราคาและเงื่อนไขตาง ๆ ที่ชัดเจน
4. ใหสรุปเหตุผลในการเลือกผูใหบริการแตละราย เปรียบเทียบกับผูที่ไมไดรับเลือกเพื่อรายงานตอคณะกรรมการ
ตรวจสอบทราบ
5. บริษัทและบริษัทยอยไมสามารถวาจาง BRS ใหขนสงน้ําตาลไดเกินกวารอยละ 30 ของปริมาณน้ําตาลที่บริษัท
และบริษัทยอยสงออก
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กรณี ร ายการธุ ร กรรมอื่ น ๆ นอกเหนื อ จากรายการธุ ร กรรมปกติ แ ละสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ บริ ษั ท กํ า หนดให
คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมดาน
ราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ วาเปนไปตามลักษณะการคาขายปกติในตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับ
ราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอกและเปนไปตามราคายุติธรรม มีความสมเหตุสมผล ทั้งนี้ การเขาทํารายการธุรกรรมอื่น ๆ
ระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท โดยกรรมการที่มีสวนไดเสียจะไมเขารวมประชุมในวาระนั้น ๆ
ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการดังกลาว บริษัทจะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการดังกลาว เพื่อใชในการประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุนตามแตกรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหบริษัทปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือคณะกรรมการกํากับตลาดทุน นอกจากนี้ บริษัทจะมีการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันตาม สาระสนเทศตาง ๆ ตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและของ
หนวยงานที่เกี่ยวของ
14.3

นโยบายการทํารายการระหวางกัน

บริษัทหรือบริษัทยอยคาดวาในอนาคตจะยังคงมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเปนไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจปกติ ไดแก การรับซื้อออย การใหเงินสนันสนุนการปลูกออย เปนตน โดยมีการกําหนดนโยบายการคิดราคาระหวางกัน
อยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ในลักษณะที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน
ด ว ยอํ า นาจต อ รองทางการค า ที่ ป ราศจากอิ ท ธิ พ ลในการที่ ต นมี ส ถานะเป น กรรมการ ผู บ ริ ห าร หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข อ ง
โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นในการทํารายการดังกลาว
การค้ําประกันตามสัญญากูยืมเงินที่เกิดขึ้น ระหวางบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะคงมีอยู
ตอไป เนื่องจากความจําเปนในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใชซื้อวัตถุดิบและใหเงินเงินสนันสนุนการปลูก
ออยกับเกษตกร และใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งเปนเงื่อนไขปกติของธนาคารพาณิชยในการใหสินเชื่อธุรกิจ โดยที่
บริษัทหรือบริษัทยอยจะไมมีคาใชจายจากการรับการค้ําประกันดังกลาว
การกูยืมเงินจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง จะเกิดขึ้นตามความจําเปนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทจะใหมีการจัดทํา
สัญญากูยืมเงิน และกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจน โดยคํานึงถึงประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ นอกจากนี้ บริษัทหรือบริษัทยอย
ไมมีนโยบายใหเงินกูยืมและหรือการค้ําประกันหนี้ใด ๆ นอกเหนือจากเงินสนันสนุนการปลูกออย ใหกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
ทั้งนี้ รายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการ
บริษัทจะตองปฏิบัติตามใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ คําสั่ง หรือขอกําหนด
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยง
กันและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย
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