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14. รำยกำรระหว่ำงกนั  

14.1 รำยกำรระหวำ่งกนักบับุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแย้งส ำหรบัปีส้ินสุด 31ธนัวำคม 2556 

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ที่ 2/2557 เมื่อวนัที ่20 กุมภาพนัธ ์2557คณะกรรมการตรวจสอบได้ใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของ
รายการระหว่างกนัดงัต่อไปนี้ 

1. สญัญาเงนิกูย้มืระหว่างบรษิทัฯ กบักรรมการและผูถ้อืหุน้ 

*นางสาวจุนร ิซูงอิูระ  และนายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว ไมเ่ขา้เงือ่นไขบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เนื่องจากไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไมไ่ดเ้ป็นกรรมการบรษิทัและไมไ่ดเ้ป็นผูม้อี านาจควบคมุของบรษิทัฯ ทัง้นี้การให้

ความเหน็ถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกนัรายการนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการใหค้วามเหน็วงเงินใหกู้ข้องกรรมการและผูถ้อืหุน้รวม 

 

บุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการระหว่างกนั 
มลูค่ารายการ นโยบายราคา 

ความสมเหตุสมผลของการ
ท ารายการและความเหน็

ของกรรมการอสิระ 
1. นางจติราภรณ์ หวัง่หล ี ผูถ้อืหุน้ สญัญาเงนิกูย้มืประเภทตัว๋

สญัญาใชเ้งนิอายุ 3 เดอืนจาก
กรรมการและผูถ้อืหุน้ของบรษิทั
ฯ เพื่อใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีน
ในกจิการ และเพื่อประโยชน์ใน
การด ารงอตัราสว่นของหนี้สนิต่อ
ทุนใหไ้ม่สงูเกนิกว่า 2:1 โดยคดิ
ดอกเบีย้ในอตัรารอ้ยละ 8 ต่อปี  

ณวนัที ่31 ธนัวาคม 
2555: 
บรษิทัฯ มยีอดคงคา้ง
ของเงนิกูย้มืระยะสัน้
จากกรรมการและผู้
ถอืหุน้เป็นจ านวน 
56,117,592 บาท 
 
ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2556: 
บรษิทัฯ ไมม่ยีอด
กูย้มืดงักล่าว 

- 

คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและพจิารณา
รายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเหน็ว่า เป็นรายการที่
มอีตัราดอกเบีย้และจ านวน
เงนิทีเ่หมาะสม และเป็นไป
เพื่อใหป้ระโยชน์สดูสดุต่อ
บรษิทัฯ 

2. นายศริวตัร หวัง่หล ี ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
3. นางสาวจุนร ิซงูอิรูะ* ผูถ้อืหุน้ 
4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
5. นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
6. นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์ส ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
7. นายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว* ผูถ้อืหุน้ 
8. นายสามารถ จริะด ารง ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
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2.  ดอกเบีย้จ่ายตามสญัญาเงนิกูย้มืระหว่างบรษิทัฯ กบักรรมการและผูถ้อืหุน้ 

*นางสาวจุนร ิซูงอิูระ  และนายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว ไมเ่ขา้เงือ่นไขบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้เนื่องจากไมไ่ดเ้ป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการบรษิทัและไม่ไดเ้ป็นผูม้อี านาจควบคุมของบรษิทัฯ ทัง้นี้การให้
ความเหน็ถงึความจ าเป็นและความเหมาะสมรายการระหว่างกนัรายการนี้โดยคณะกรรมการตรวจสอบเป็นการใหค้วามเหน็วงเงินใหกู้ข้องกรรมการและผูถ้อืหุน้รวม 

บุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ 
ลกัษณะ

ความสมัพนัธ ์

ลกัษณะของรายการ
ระหว่างกนั มลูค่ารายการ นโยบายราคา 

ความสมเหตุสมผลของการ
ท ารายการและความเหน็

ของกรรมการอสิระ 
1. นางจติราภรณ์ หวัง่หล ี ผูถ้อืหุน้ ตามสญัญาเงนิกูย้มื

ระหว่างบรษิทัฯ กบั
กรรมการและผูถ้อืหุน้ 
ก าหนดใหค้ดิดอกเบีย้ใน
อตัรารอ้ยละ 8 ต่อปี และ
ผูถ้อืหุน้และกรรมการ
ดงักล่าวไดร้บัช าระ
ดอกเบีย้จากบรษิทัฯ และ
น าดอกเบีย้จ่ายตาม
สญัญาเงนิกูด้งักล่าวมา
ช าระใหแ้ก่บรษิทัฯ เพื่อ
ซือ้หุน้เพิม่ทุนของบรษิทั 

ในปี 2555 และ 
2556 บรษิทัฯ มี
ดอกเบีย้จ่ายตาม
สญัญาเงนิกูย้มื
กรรมการและผูถ้อื
หุน้: 
 
ดอกเบีย้จ่ายปี 
2556: 6,537,480 
บาท 
 
ดอกเบีย้จ่าย ปี 
2555:1,560,377 
บาท 

อตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8 ต่อปี
เปรยีบเทยีบกบัอตัราดอกเบีย้เงนิกูย้มืที่
บรษิทัฯ กูย้มืจากธนาคารพาณิชย ์ซึง่
เป็นเจา้หนี้มปีระกนั ทีค่ดิอตัราดอกเบีย้
ดว้ยอตัรา MLR บวกอกีรอ้ยละ 0.5 ต่อปี 
ซึง่ขณะท าสญัญาเงนิกูย้มืนี้เท่ากบัรอ้ย
ละ 7.375 ต่อปี การกูย้มืเงนิจากผูถ้อืหุน้
และกรรมการดว้ยอตัราดอกเบีย้รอ้ยละ 8 
ต่อปีครัง้นี้เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ ท า
ใหบ้รษิทัฯ สามารถลดค่าใชจ้่ายดอกเบีย้
จากอตัราดอกเบีย้ทีเ่พิม่ขึน้อกีรอ้ยละ 2 
ต่อปี ซึง่ ณ เวลานัน้จะเท่ากบัอตัรา
ดอกเบีย้รอ้ยละ 9.375 เน่ืองจากหากไม่
มเีงนิกูย้มืจากกรรมการและผูถ้อืหุน้
อตัราสว่นหนี้สนิต่อทุนของบรษิทัฯ จะสงู
กว่ารอ้ยละ 2.5 ซึง่จะมภีาระอตัรา
ดอกเบีย้สงูขึน้อกีรอ้ยละ 2.5 ต่อปี
(เจา้หนี้ใหน้บัรวมเงนิกูย้มืจากกรรมการ
และผูถ้อืหุน้เป็นสว่นของผูถ้อืหุน้)  

คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและพจิารณา
รายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเหน็ว่า เป็นรายการที่
มอีตัราดอกเบีย้และจ านวน
เงนิทีเ่หมาะสม และเป็นไป
เพื่อใหป้ระโยชน์สดูสดุต่อ
บรษิทัฯ  

2. นายศริวตัร หวัง่หล ี ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
3. นางสาวจุนร ิซงูอิรูะ* ผูถ้อืหุน้ 
4. นายรชิารด์ ว ีเคง กว๊อก ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
5. นายกลิเบริท์ เอ กวน ฮุย ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
6. นายเทย ์ครสิโตเฟอร ์ชารล์ส ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
7. นายเจเรม ีคมิ ซาน เหลยีว* ผูถ้อืหุน้ 
8. นายสามารถ จริะด ารง ผูถ้อืหุน้ / กรรมการ 
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3.  ค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการบรษิทัตาม Management Agreement 

*ตามขอ้ตกลงในสญัญา Management Agreement ฉบบัลงวนัที ่28 กรกฎาคม 2554 ใหส้ทิธ ินายสามารถ จริะด ารง ซือ้หุน้ของบรษิทัฯ ทีร่าคาหุน้ละ 5.00 บาท คดิเป็นหุน้สามญั
จ านวน 600,000 หุน้ โดยอา้งองิจากราคาของหุน้ทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกจ าหน่ายในวนัถดัมาใหก้บัผูถ้อืหุน้ทุกรายตามสดัสว่นการถอืหุน้ในบรษิทัฯ สว่นต่างของราคาขายกบัมลูค่ายุตธิรรม
ของหุน้จ านวนเงนิ 5.1 ลา้นบาท ไดร้บัรูเ้ป็นค่าใชจ้่ายในการบรหิารในสว่นของก าไรขาดทุนส าหรบัปีปจัจุบนั และบนัทกึเป็นทุนจากการจ่ายโดยใชหุ้น้เป็นเกณฑใ์นสว่นของผูถ้อืหุน้ใน
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

บุคคลทีม่คีวามขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ ์ ลกัษณะของรายการระหว่างกนั มลูค่ารายการ นโยบายราคา 
ความสมเหตุสมผลของการ
ท ารายการและความเหน็

ของกรรมการอสิระ 
นายสามารถ จริะด ารง ประธานกรรมการ ในเดอืนพฤศจกิายน 2556 บรษิทัฯ ได้

จ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่นายสามารถ จริะ
ด ารง รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,000,000 บาท 
ตามขอ้ตกลงในManagement 
Agreement ฉบบัลงวนัที ่28 กรกฎาคม 
2554 เพื่อตอบแทนในการทีน่ายสามารถ 
จริะด ารง ท าสญัญาค ้าประกนัสว่นบุคคล 
ส าหรบัเงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิ
เพื่อใหไ้ดม้าซึง่วงเงนิกูย้มืจากสถาบนั
การเงนิในการเริม่ตน้กจิการและเพื่อเป็น
เงนิทุนหมุนเวยีนในการท าธุรกจิ รวมวง
เงนิกูท้ ัง้สิน้ 3,148 ลา้นบาท ตัง้แต่เดอืน
สงิหาคม 2554 จนถงึเวลาทีบ่รษิทัฯ แปร
สภาพเป็นบรษิทัมหาชน 

3,000,000 บาท* 

เปรยีบเทยีบกบั
ค่าธรรมเนียมส าหรบั
การค ้าประกนัที่
ก าหนดโดยธนาคาร
พาณิชยท์ัว่ไป ซึง่คดิที่
อตัรารอ้ยละ 2-2.5 ต่อ
ปี ของวงเงนิค ้า
ประกนัค่าตอบแทน
ดงักล่าวจงึถอืว่าเป็น
มลูค่าทีน้่อยมาก และ
เป็นประโยชน์ของ
บรษิทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานและพจิารณา
รายการดงักล่าวแลว้ มี
ความเหน็ว่า ค่าตอบแทนมี
ความเหมาะสม และเป็นไป
เพื่อใหป้ระโยชน์สดูสดุต่อ
บรษิทัฯ 
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 วงเงนิกูด้งักล่าวขา้งตน้มจี านวน 3,148 ลา้นบาท โดยหลกัทรพัยค์ ้าประกนัประกอบดว้ยทีด่นิ อาคารส านกังาน เครื่องตกแต่ง สญัญาลกูหนี้เช่าซือ้มลูค่ารอ้ยละ 124.78  ของ
วงเงนิกูท้ีเ่บกิจ่าย และ การค ้าประกนัสว่นบุคคลโดยนายสามารถ จริะด ารง นางสาวกตกิา จริะด ารง และ นายกานต ์จริะด ารง รวมทัง้ หุน้ของบรษิทั เอส ชารเ์ตอร ์จ ากัด
บางสว่น 

14.2 มำตรกำรหรอืขัน้ตอนกำรอนุมติักำรท ำรำยกำรระหวำ่งกนั 

ทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัครัง้ที ่3/3557 เมื่อวนัที ่2 เมษายน 2557 ไดม้มีตอินุมตัคิู่มอืการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี(Corporate Governance Manual) ซึง่รวมถงึขอ้ก าหนดใน
การท าธุรกรรมของ กรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลทีเ่กีย่วขอ้ง ซึง่มรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 บรษิทั เอส 11 กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ถอืเป็นนโยบายทีส่ าคญัทีจ่ะไม่ใหก้รรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนั ใชโ้อกาสจากการเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร และ
บุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนักบับรษิทั แสวงหาผลประโยชน์สว่นตน จงึก าหนดเป็นขอ้ปฏบิตัสิ าหรบักรรมการ ผูบ้รหิาร และบุคคลอื่นที่มคีวามเกีย่วขอ้งกบับรษิทั ดงัต่อไปนี้ 

1. หลกีเลีย่งการท ารายการทีเ่กีย่วโยงกบัตนเอง ทีอ่าจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ 
2. ในกรณีทีจ่ าเป็นตอ้งท ารายการเช่นนัน้เพื่อประโยชน์ของบรษิทั หรอืบรษิทัย่อย ใหท้ ารายการนัน้เสมอืนการท ารายการกบับุคคลภายนอก ทัง้นี้ กรรมการ ผูบ้รหิาร หรอื

บุคคลอื่นทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกนัทีม่สีว่นไดเ้สยีในรายการนัน้จะตอ้งไม่มสีว่นในการพจิารณาอนุมตัิ 
3. ในกรณีทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนัภายใตป้ระกาศของหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จะตอ้งปฏบิตัติาม หลกัเกณฑ ์วธิกีาร และการเปิดเผยขอ้มูลรายการทีเ่กีย่วขอ้งกนั

ของบรษิทัจดทะเบยีนอย่างเคร่งครดัโดย 
1. การท าธุรกรรมทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการค้าในลกัษณะเดยีวกบัที่วญิญูชนจะพงึกระท ากบัคู่สญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดยีวกนั ด้วยอ านาจต่อรองทา งการค้าที่

ปราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลที่มคีวามเกีย่วขอ้งแลว้แต่กรณี จะต้องขออนุมตัหิลกั การ และวงเงนิในการท าธุรกรรม
ดงักล่าวต่อคณะกรรมการบรษิทั หรอืเป็นไปตามหลกัการทีค่ณะกรรมการบรษิทัไดอ้นุมตัไิวแ้ลว้ 

2. ใหจ้ดัท ารายงานสรุปการท าธุรกรรมทีม่ขีนาดรายการ ตามหลกัการทีไ่ดผ้่านการอนุมตัติามขอ้ 3.1)  เพื่อรายงานในทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิัททุกไตรมาส หรอื
ตามความประสงคข์องคณะกรรมการบรษิทั 

4. ในกรณีทีธุ่รกรรมทีเ่ขา้ขา่ยเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั ทีไ่ม่เป็นไปตามลกัษณะรายการคา้ตามขอ้ 3.1) ในการท าธุรกรรมดงักล่าว ใหข้ออนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการ
หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ของบรษิทัตามกฎเกณฑท์ีก่ฎหมายเกีย่วขอ้งก าหนด  

 


