บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1 รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษัทย่อย กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันของบริษัทและบริษทั ย่อย กับ บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง สาหรับงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 สามารถสรุปได้
ดังนี้
14.1.1 รายการระหว่างกันของบริษัท กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(1)

นางศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”)
นางศิริพร ศาตวินท์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 41.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
รายการ
ค่าเช่าอาคารสานักงาน

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
งวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
1.54
0.39 บริ ษั ท เช่ า พื้ น ที่ ร วม 1,487 ตารางเมตร ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่
สานักงาน 493 ตารางเมตร และพื้นที่ส่วนกลาง 994 ตารางเมตร
ของอาคารพาณิชย์เลขที่ 593/3 ซอยรามคาแหง 39 (เทพลีลา 1)
ถนนร า มค า แ ห ง แ ข ว ง วั งท องห ล า ง เข ต วั ง ท อง ห ล า ง
กรุงเทพมหานคร จากนางศิริพร โดยมีอัตราค่าเช่า รวมเดือนละ
128,420 บาท (อั ต ราค่ า เช่ า พื้ น ที่ ส านั กงานราคา 200 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน และค่าเช่าพื้นที่ส่วนกลางราคา 30 บาท
ต่อตารางเมตรต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นส านักงานของบริษัท ทั้งนี้
สัญ ญามีอายุ 3 ปี ตั้ งแต่ วัน ที่ 1 มกราคม 2558 – 31 ธั น วาคม
2560

ส่วนที่ 2.3 - 14 หน้า 1

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าพื้นที่สานักงานดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจาเป็น
เพื่ อ อ านวยความสะดวกให้ กั บ ลูก ค้ า ในการติ ด ต่ อ ธุ ร กิ จ
กับบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่า วมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่า เช่าที่ ต่ากว่ า
อัตราค่าเช่าของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียง

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

(2)

นายรุจนันท์ ศาตวินท์ (“นายรุจนันท์”)
นายรุจนันท์ ศาตวินท์ เป็นกรรมการ ผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 8.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559)
รายการ
เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
31 มีนาคม 2559
ยกมา
0.02
เพิ่มขึ้น
จ่ายคืน
(0.02)
คงเหลือ
-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท ต้องติดต่อกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
นายรุจนันท์ ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรหลักของบริษัท จึงได้
สารองจ่ายเงินแทนบริษัทในการติดต่อธุรกิจไปก่อน โดยบริษัทได้
จ่ายชาระคืนแล้วทั้งจานวนภายในปี 2558

ส่วนที่ 2.3 - 14 หน้า 2

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจาเป็น เนื่องจาก
ในบางครั้งบริษัทต้องติดต่อธุรกิจกับคูค่ ้า โดยผู้บริหาร
ได้สารองจ่ายเงินแทนบริษัทไปก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์
ต่อบริษัท

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

14.1.2 รายการระหว่างกันของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จากัด (“เบสท์เทค”) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(1)

นางศิริพร ศาตวินท์ (“นางศิริพร”)
นางศิริพร ศาตวินท์ เป็นกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 41.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ วันที่ 17 ธันวาคม
2558)
รายการ
ค่าเช่าอาคารสานักงาน

เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้าง
จ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
2.30
0.51

ยกมา

0.76

เพิ่มขึ้น

0.88

จ่ายคืน

(1.64)

คงเหลือ

-

-

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
เบสท์ เ ทคเช่ า พื้ น ที่ ร วม 2,294 ตารางเมตร ประกอบด้ ว ยพื้ น ที่
สานักงาน 600 ตารางเมตร พื้นที่ ส่ว นกลาง 994 ตางรางเมตร
และพื้นที่โกดังเก็บสินค้า 700 ตารางเมตร ในอาคารพาณิชย์เลขที่
593/3 ซอยรามค าแหง 39 (เทพลี ล า 1) ถนนรามค าแหง
แขวงวั ง ทองหลาง เขตวั ง ทองหลาง กรุ ง เทพมหานคร จาก
นางศิ ริพร โดยมีอัต ราค่ าเช่าเดื อนละ 170,820 บาทต่ อเดื อน
(อัต ราค่า เช่า พื้นที่ ส านั กงานราคา 200 บาทต่ อตารางเมตรต่ อ
เดือน พื้นที่ส่วนกลางและโกดังเก็บสินค้า 30 บาทต่อตารางเมตร
ต่อเดือน) เพื่อใช้เป็นสานักงานและโกดังเก็บสินค้าของเบสท์เทค
ทั้ งนี้ สั ญ ญามีอ ายุ 3 ปี เริ่ม ตั้ งแต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2558 – 31
ธันวาคม 2560
ในการดาเนินธุรกิจของเบสท์เทค ต้องติดต่อกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
นางศิริพร ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรหลักของเบสท์เทค จึงได้
สารองจ่ายเงินแทนเบสท์เทคในการติดต่อธุรกิจไปก่อน โดยบริษัท
ได้จ่ายชาระคืนแล้วทั้งจานวนภายในปี 2558

ส่วนที่ 2.3 - 14 หน้า 3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการเช่าพื้นที่สานักงานดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจาเป็น
เพื่อใช้เป็นสานักงานพร้อมทั้งโกดังเก็บสินค้า และอานวย
ความสะดวกให้กับลูกค้าในการติดต่อธุรกิจกับเบสท์เทค
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และมีอัตราค่าเช่าที่ต่ากว่า
อัตราค่าเช่าของอาคารอื่นในบริเวณใกล้เคียง

รายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ตามความจ าเป็ น เนื่ อ งจาก
ในบางครั้งเบสท์เทคต้องติดต่อธุรกิจกับคู่ค้า โดยผู้บริหาร
ได้สารองจ่ายเงินแทนเบสท์เทคไปก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดั งกล่า วเป็น รายการที่ ส มเหตุ ส มผล และเป็น ประโยชน์
ต่อเบสท์เทค

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

รายการ
ค้าประกันเงินกู้ยืม

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
วงเงินค้าประกันรวม
วงเงินค้าประกันรวม
2,073.00
2,073.00

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
นางศิริพรค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้กับเบสท์เทค
ทั้งนี้ เบสท์เทคมีวงเงินสินเชื่อหลายประเภทกับสถาบัน การเงิน
3 แห่ ง เพื่อวัต ถุป ระสงค์ ที่แ ตกต่ างกัน ไป เช่น วงเงิน กู้ระยะสั้น
วงเงิน เพื่อออกหนั งสือค้ าประกัน วงเงินสัญ ญาซื้อขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้า
ค้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นการเข้าค้าประกันร่วม และ
เป็นการค้าประกันร่วมกับหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนดโดยสถาบันการเงิน และเบสท์เทคไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
การเข้าค้าประกันดังกล่าวแก่นางศิริพรแต่อย่างใด

ส่วนที่ 2.3 - 14 หน้า 4

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดั ง กล่ า วเป็น รายการที่ เกิ ด ขึ้น ตามความจาเป็ น
ในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจของเบสท์เทค อีกทั้ง เบสท์เทค
ยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าค้าประกันดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดั งกล่า วเป็น รายการที่ ส มเหตุ ส มผล และเป็น ประโยชน์
ต่อเบสท์เทค

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

(2)

นายโชติก รัศมีทินกรกุล (“นายโชติก”)
นายโชติก เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทและเบสท์เทค และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 วันที่ 31 มีนาคม 2559
เจ้าหนี้อื่น – ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ยกมา
0.12 ยกมา
จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
เพิ่มขึ้น
1.98 เพิ่มขึ้น
0.50

ค้าประกันเงินกู้ยืม

จ่ายคืน

(2.10)

จ่ายคืน

-

คงเหลือ

-

คงเหลือ

0.50

วงเงินค้าประกันรวม
2,073.00

วงเงินค้าประกันรวม
2,073.00

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการดาเนินธุรกิจของเบสท์เทค ต้องติดต่อกับคู่ค้าอย่างต่อเนื่อง
นายโชติก ซึ่งเป็นผู้บริหารและบุคลากรหลักของเบสท์เทค จึงได้
สารองจ่ายเงินแทนเบสท์เทคในการติดต่อธุรกิจไปก่อน
โดยในเดื อนมกราคม 2559 นายโชติกได้สารองจ่ายเงินบริจาค
ให้กับสานักงานตารวจแห่งชาติ เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ในกิจการ
ของศูนย์การเรียนตารวจตระเวนชายแดน จ. เชียงราย โดยเบสท์
เทคได้มีการชาระคืนแล้วทั้งจานวนในวันที่ 6 พฤษภาคม 2559
นายโชติกค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้กับเบสท์เทค
ทั้งนี้ เบสท์เทคมีวงเงินสินเชื่อหลายประเภทกับสถาบัน การเงิน
3 แห่ง เพื่อวั ตถุป ระสงค์ที่ แ ตกต่ า งกัน ไป เช่น วงเงินกู้ระยะสั้น
วงเงิน เพื่อออกหนั งสือค้ าประกัน วงเงินสัญ ญาซื้อขายเงิน ตรา
ต่างประเทศล่วงหน้า (Forward Contract) เป็นต้น ทั้งนี้ การเข้า
ค้าประกันวงเงินสินเชื่อดังกล่าวเป็นการเข้าค้าประกันร่วม และ
เป็นการค้าประกันร่วมกับหลักประกันอื่น ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ที่กาหนดโดยสถาบันการเงิน และเบสท์เทคไม่ได้จ่ายค่าตอบแทน
การเข้าค้าประกันดังกล่าวแก่นายโชติกแต่อย่างใด

รายการดั ง กล่ า วเกิ ด ขึ้ น ตามความจ าเป็ น เนื่ อ งจาก
ในบางครั้งเบสท์เทคต้องติดต่อธุรกิจกับคู่ค้า โดยผู้บริหาร
ได้สารองจ่ายเงินแทนเบสท์เทคไปก่อน
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดั งกล่า วเป็น รายการที่ ส มเหตุ ส มผล และเป็น ประโยชน์
ต่อเบสท์เทค
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รายการดั ง กล่ า วเป็น รายการที่ เกิ ด ขึ้น ตามความจาเป็ น
ในการขอรับการสนับสนุนวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
เพื่อใช้ในการดาเนิ นธุรกิจของเบสท์เทค อีกทั้ง เบสท์เทค
ยังไม่ได้จ่ายค่าตอบแทนใดๆ ในการเข้าค้าประกันดังกล่าว
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดั งกล่า วเป็น รายการที่ ส มเหตุ ส มผล และเป็น ประโยชน์
ต่อเบสท์เทค

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

(3)

บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จากัด (“อาวล์ เอ็นเนอร์จี”)
บริษัท และ อาวล์ เอ็นเนอร์จี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซลาร์ 1 จากัด (“บีที แอนด์ อาวล์”) ร่วมกัน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.00 และอาวล์ เอ็นเนอร์จี ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558)
รายการ
ค่าบริการที่ปรึกษา
ค่าบริการที่ปรึกษาค้างจ่าย

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
0.91
0.10

-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เบสท์เทค ได้ว่าจ้างอาวล์ เอ็นเนอร์จี ให้บริการ ดังนี้
 การออกแบบระบบเก็บเสียง ของโรงงานไฟฟ้า
 ศึ ก ษาความเป็ น ไปได้ ข องโครงการเช่ า ที่ ดิ น ขนาดพื้ น ที่
125,000 ไร่ในประเทศเมียนมาร์ เพื่อปลูกพืชเชื้อเพลิงชีว
มวล
 จัด เตรี ย มข้อ มู ล และเอกสารในการยื่ น ประมูล โครงการ
โรงไฟฟ้าพลังลม เขื่อนลาตะคอง
โดยอัต ราค่า บริการเป็น อัต ราที่ อาวล์ เอ็นเนอร์จี เรียกเก็บ กับ
ลูกค้าทั่วไป และเป็นการเก็บค่าบริการเพียงครั้งเดียว

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็น ใน
การออกแบบระบบเก็บเสียงของโรงงานไฟฟ้า การศึ กษา
ข้ อ มู ล ประกอบการพิ จ ารณาลงทุ น ในโครงการปลู ก พื ช
เชื้อเพลิงชีวมวล และการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารในการ
ยื่นประมูลโรงการไฟฟ้าพลังลม คณะกรรมการตรวจสอบ
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อเบสท์เทค
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

14.1.3 รายการระหว่างกันของบริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซล่าร์ 1 จากัด (“บีที แอนด์ อาวล์”) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(1)

บริษัท อาวล์ เอ็นเนอร์จี จากัด (“อาวล์ เอ็นเนอร์จี”)
บริษัท และ อาวล์ เอ็นเนอร์จี เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในบริษัท บีที แอนด์ อาวล์ โซลาร์ 1 จากัด (“บีที แอนด์ อาวล์”) ร่วมกัน โดยบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 90.00 และอาวล์ เอ็นเนอร์จี ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558)
รายการ
ค่าบริการที่ปรึกษา

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
2.00
-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บีที แอนด์ อาวล์ ได้ว่า จ้างอาวล์ เอ็นเนอร์จี เป็น ที่ปรึกษาและ
ประสานงานยื่นคาขอใบอนุญาตสาหรับโครงการผลิตไฟฟ้าจาก
เซลล์แสงอาทิตย์ โดยอัตราค่าบริการคานวณจากค่าแรงงานและ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง บวกเพิ่มด้วยอัตรากาไรที่ อาวล์ เอ็นเนอร์จี
กาหนด ซึ่งเป็นอัตราที่ อาวล์ เอ็นเนอร์จี เรียกเก็บกับลูกค้าทั่วไป
โดยเป็นการเก็บค่าบริการเพียงครั้งเดียว

รายการดังกล่าวเป็นรายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็น ใน
การยื่ น ค าขอใบอนุ ญ าตส าหรับ โครงการผลิ ต ไฟฟ้ า จาก
เซลล์แสงอาทิตย์
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
บีที แอนด์ อาวล์
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บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

14.1.4 รายการระหว่างกันของบริษัท เบสท์เทค อินดัสตรีส์ จากัด (“บีทีไอ”) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(1)

นายโชติก รัศมีทินกรกุล (“นายโชติก”)
นายโชติก เป็นกรรมการ และผู้บริหารของบีทีไอ และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 25.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว (ณ วันที่ 17 ธันวาคม 2558)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
เจ้ า หนี้ อื่ น – ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า ง ยกมา
- ยกมา
0.25
จ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
0.25 เพิ่มขึ้น
ชาระคืน
- ชาระคืน
(0.25)
คงเหลือ
0.25 คงเหลือ
รายการ

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเดือนตุลาคม 2558 นายโชติกได้สารองจ่ายค่าใช้จ่ายในการ คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
จัดตั้งบริษัทแทน บีทีไอ เพื่อให้การจัดตั้งบีทีไอแล้วเสร็จ ตาม ดังกล่าวเป็นรายการที่สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
แผนงานที่ ว างไว้ โดยบีที ไอได้ ชาระคื น เงิน ส ารองจ่า ยแก่น าย บีทีไอ
โชติกแล้วในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559

ส่วนที่ 2.3 - 14 หน้า 8

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

14.1.5 รายการระหว่างกันของบริษัท โกลบอล คลีน เอ็นเนอร์จี จากัด (“โกลบอลคลีน”) กับ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
(1)

นายเสษฐา วัยวุฒิภิญโญ (“นายเสษฐา”)
นายเสษฐา เป็นกรรมการและผู้บริหารของโกลบอลคลีน และเป็นผู้บริหารของบริษัท
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
งวดปีบัญชีสิ้นสุด
งวด 3 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558
วันที่ 31 มีนาคม 2559
เจ้ า หนี้ อื่ น – ค่ า ใช้ จ่ า ยค้ า ง ยกมา
- ยกมา
0.68
จ่ายจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เพิ่มขึ้น
0.77 เพิ่มขึ้น
ชาระคืน
(0.09) ชาระคืน
(0.68)
คงเหลือ
0.68 คงเหลือ
รายการ

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในเดือนพฤษภาคม 2558 โกลบอลคลีนบริจาคระบบผลิตไฟฟ้า
จากพลังงานแสงอาทิตย์ (แผงโซล่าร์เซลล์) ให้กับมูลนิธิอนุรักษ์
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด สาหรับใช้สนับสนุนการดาเนินงานของมูลนิธิ
โดยนายเสษฐาได้สารองจ่ายค่าระบบดังกล่าวแทนโกลบอลคลีน
ไปก่ อน ทั้ งนี้ โกลบอลคลีน ได้ ช าระคื น เงิน ส ารองจ่ า ยแก่ น าย
เสษฐาแล้วทั้งจานวนในวันที่ 29 มีนาคม 2559

คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า รายการ
ดั ง ก ล่ า ว น อ ก จ า ก จ ะ เ ป็ น ก า ร ส นั บ ส นุ น ด้ า น
สาธารณประโยชน์แล้ว ยังมีส่วนช่วยให้โกลบอลคลีน เป็นที่
รู้จักต่อหน่วยงานภาครัฐ

ส่วนที่ 2.3 - 14 หน้า 9

บริษัท บีที เวลธ์ อินดัสตรีส์ จากัด (มหาชน)

14.2 ขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีสภาพเป็นบริษัทจากัด จึงยังไม่มีการกาหนดระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
และไม่มีคณะกรรมการตรวจสอบทาหน้าที่พิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม
ภายหลังจากที่บริษัทได้กาหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกันแล้ว การทารายการระหว่างกันกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งจะได้รับการพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของการทารายการดังกล่าวจาก
คณะกรรมการตรวจสอบโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็นสาคัญ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกัน บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบั ญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อใช้ประกอบความเห็นหรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ ในการอนุมัติการทารายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ
จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นไว้ใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปีของบริษัท (แบบ 56-1)
14.3 นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
14.3.1 นโยบายการทารายการระหว่างกัน
1) กรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
และแจ้งให้บริษัททราบ เพื่อให้บริษัทมีข้อมูลสาหรับใช้ประโยชน์ในการดาเนินการตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยว
โยงกัน
2) หลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการทุกรายการดังกล่าวของบริษัทและบริษัทย่อยต้องนาเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อให้ความเห็น ก่อนที่จะนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) เพื่อขอ
อนุมัติการทารายการ ยกเว้นรายการที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป ซึ่งได้รับอนุมัติในหลักการจาก
คณะกรรมการบริษัทให้สามารถทาได้
4) ปฏิบัติตามขั้นตอนการดาเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกาหนด
5) กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length basis) ซึ่ง
ต้ อ งเป็ น ธรรม สมเหตุ สมผล และก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สูง สุ ด แก่ บ ริ ษั ท กรณี ที่ ไ ม่ มี ร าคาดั ง กล่ า ว บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ยจะ
เปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
6) ผู้มีส่วนได้เสียกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน ไม่สามารถเป็นผู้อนุมัติหรือออกเสียงลงมติในเรื่องดังกล่าว
7) ในการพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตั้งผู้ประเมินอิสระเพื่อทาการประเมิน
และเปรียบเทียบราคาสาหรับรายการที่เกี่ยวโยงกันที่สาคัญ ทั้งนี้เพื่อให้มั่นใจว่ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว สมเหตุสมผลและ
เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัท
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14.3.2 แนวโน้มการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
แม้ว่าบริษัทจะมีนโยบายในการหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทอาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับ
กิจการและ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่เกิดขึ้น
ตามความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยสามารถสรุปแนวโน้มการทารายการระหว่างกันได้ดังนี้
1) รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ได้แก่ การที่ บริษัทและเบสท์เทคเช่าพื้นที่จากกรรมการ เพื่อใช้เป็น
สานักงาน ซึ่งบริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2) รายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่
2.1) การกู้ยืมเงินจากกรรมการ และการค้าประกันโดยกรรมการสาหรับการกู้ยืมเงิน บริษัทคาดว่าในอนาคตจะ
ไม่มีรายการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายกู้ยืมเงินจากกรรมการและการค้าประกันโดยกรรมการ
สาหรับเงินกู้ยืมของบริษัทหรือบริษัทย่อยในอนาคต
2.2) เงินทดรองจ่ายจากกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน บริษัทคาดว่าในอนาคตจะมีแนวโน้มเกิดขึ้นตามความ
จาเป็นในการดาเนินธุรกิจ
ทั้งนี้ หากมีการเข้าทารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยว
โยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินที่สาคัญของบริษัท โดยการเข้าทารายการดังกล่าวจะต้องไม่ ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย
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