บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

14.1.1 บริษัท บางจากปิโตรเลียม จากัด (มหาชน) (“BCP”)
BCP เป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เนื่องจาก BCP เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยถือหุ้นร้อยละ 99.9 ก่อนการเสนอขายหุ้นสามัญของบริษัท ฯ ต่อประชาชนทั่วไป
เป็นครั้งแรก (IPO) และไม่ต่ากว่าร้อยละ 70.0 ภายหลัง IPO โดยมีกรรมการร่วมกันสองท่าน ได้แก่ (1) นายพิชัย ชุณหวชิร และ (2) นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช และมีผู้บริหารของ BCP
ดารงตาแหน่งกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ หนึ่งท่าน ได้แก่ นายบัณฑิต สะเพียรชัย
ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ค่าใช้จ่ายสาหรับการเช่าที่ดิน
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า
- เจ้าหนี้คงค้าง
ค่ า ใ ช้ จ่ าย ส า ห รั บ ก า ร เช่ า พื้ น ที่
สานักงาน ห้องควบคุม และห้องวาง

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
0.50
5.45
5.95

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ เช่าที่ดินที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา เนื้อที่รวม 4572-53 ไร่ จาก BCP เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1 โดยมีอัตรา
ค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่กาหนดภายใต้สัญญาเช่าที่ดิน ระยะยาว อายุ
22 ปี ระหว่างบริษัทฯ และ BCP ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.

การทารายการดังกล่าวเป็นรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ซึ่งมี
อัต ราค่ าเช่าและเงื่อ นไขการเช่าเป็น ไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ า
ทั่ว ไป โดยอั ต ราค่ า เช่ า ดั ง กล่ า วก าหนดตามราคาที่ ป ระเมิ น โดยผู้
ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น
รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจาเป็น และมีความสมเหตุสมผล

บริษัทฯ เช่าพื้นที่สานักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าจาก
BCP พื้นที่รวม 377 ตารางเมตร เพื่อใช้เป็นสานักงานและใช้ในการ

การทารายการดังกล่าวเป็นรายการเช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะสั้น ซึ่งมี
อัต ราค่ าเช่าและเงื่อ นไขการเช่าเป็น ไปตามราคาและเงื่อนไขการค้ า
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ระบบไฟฟ้า
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
- เงินมัดจา
ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริห ารงาน
กับ BCP
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

เงินกู้ยืมจาก BCP
- ยอดเงินกู้ยืมคงค้าง
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย
- ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
0.08
0.08
0.23

6.19
6.62

210.00
0.16
0.16

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ดาเนินงานของโครงการระยะที่ 1 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ ทั่ ว ไป ซึ่ ง อั ต ราค่ า เช่ า ดั ง กล่ า วก าหนดตามราคาที่ ป ระเมิ น โดยผู้
ก าหนดภายใต้ สั ญ ญาเช่ า พื้ น ที่ อ าคารและห้ อ งควบคุ ม อายุ 3 ปี ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ดังนั้น
ระหว่างบริษัทฯ และ BCP ซึ่งเป็นอัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมิน รายการดังกล่าวเกิดขึ้นตามความจาเป็น และมีความสมเหตุสมผล
ราคาอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต.
บริษัทฯ มีการทาสัญญาจ้างบริห ารงานกับ BCP โดย BCP จัดส่ ง
พนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานตามที่
บริษัทฯ เป็นผู้กาหนดและตามมาตรฐานที่ยอมรับโดยทั่ว ไปในธุรกิจ
เดียวกัน ทั้งนี้ BCP เป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนของพนักงานที่ BCP
ส่งมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ซึ่ง BCP จะมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายดังกล่าว
จากบริษัทฯ อีกทอดหนึ่ง

การทารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตาม
ความจ าเป็ น และมี ค่ าบริ ก ารซึ่ ง ค านวณมาจากประมาณการอั ต รา
ค่าจ้างที่ BCP คาดว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงานที่
บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้เข้ าทาสั ญญาเงินกู้วงเงิน ไม่เกิน 830.00 ล้านบาท โดย
บริษัทฯ เข้าทาสัญญาเงินกู้ระยะสั้น และมีกาหนดชาระคืนภายในวันที่
17 ธันวาคม 2559 เพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีอัตราดอกเบี้ยเท่ากับร้อยละ 2.5 ต่อปี
ซึ่งไม่สู งกว่ าอัต ราดอกเบี้ย ที่บริษั ทฯ ต้อ งจ่ ายหากกู้ยื ม จากสถาบั น
การเงิน ทั้งนี้ ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ ระหว่างการจัดหาเงิน กู้ยื มจาก
สถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทฯ อาจพิจารณานาเงินที่ได้รับจากการ
เพิ่มทุนเพื่อชาระคืนเงินกู้ยืมจาก BCP ดังกล่าว

การทารายการดังกล่าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง
เกิดขึ้นตามความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของบริษัท
ฯ และอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ จ่ายให้ BCP นั้นไม่ทาให้บริษัทฯ เสีย
ประโยชน์ เนื่อ งจากเป็น อั ต ราดอกเบี้ย ที่ ไ ม่ สู ง กว่ า อัต ราดอกเบี้ ย ที่
บริษัทฯ ต้องจ่ายหากกู้ยืมจากสถาบันการเงิน
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

14.2

รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันของบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในงวดปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 สามารถสรุปได้ดังนี้

14.2.1 BCP
ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

รายได้ ค่ า บริ ห ารและด าเนิ น การ
โครงการระยะที่ 1 ของ BSE
- รายได้สาหรับงวด
- ลูกหนี้คงค้าง

ค่าใช้จ่ายตามสัญญาจ้างบริหารงาน
กับ BCP
ค่าใช้จ่ายของ BSE
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

4.05
-

3.40
-

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

BCP จ้าง BSE บริหารและดาเนินการโครงการระยะที่ 1 โดย BSE การทารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตาม
จัดหาบุคลากร เครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์ สัมภาระ การขนส่ง การ ความจาเป็น โดยมีการคิดค่าบริการและเงื่อนไขการให้บริการเป็นไป
ป้ อ งกั น อุ บั ติ เ หตุ และสิ่ ง จ าเป็ น ต่ า งๆ ทั้ ง หมดในการท างานเพื่ อ ตามที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
สนับสนุน การดาเนิน ธุร กิจ ของโครงการระยะที่ 1 โดย BCP เป็ น
ผู้รับผิดชอบชาระเงินค่าจ้างตามอัตราที่ตกลงกันระหว่างคู่สัญญา
ทั้งนี้ รายการดังกล่ าวจะไม่เกิดขึ้ น ในอนาคต เนื่องจากภายหลั งการ
ปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียน โครงการระยะที่ 1
จะอยู่ภายใต้การดาเนินงานของบริษัทฯ
BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI การทารายการดังกล่าวเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งเกิดขึ้นตาม
มีการทาสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP โดย BCP จัดส่งพนักงานมา ความจ าเป็ น และมี ค่ าบริ ก ารซึ่ ง ค านวณมาจากประมาณการอั ต รา
ปฏิบัติงานที่แต่ละบริษัทดังกล่าว ภายใต้ขอบเขตการปฏิบัติงานตามที่ ค่าจ้างที่ BCP คาดว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงาน
แต่ล ะบริษัท เป็น ผู้ กาหนดและตามมาตรฐานที่ย อมรับโดยทั่ว ไปใน
ธุรกิจเดียวกัน ทั้งนี้ BCP เป็นผู้รับผิดชอบค่าตอบแทนของพนักงานที่
BCP ส่ งมาปฏิบัติงานที่บริษัทนั้น ๆ ซึ่ง BCP จะมีการเรีย กเก็ บ
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

ค่าใช้จ่ายของ BSE-BRM
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายของ BSE-BRM1
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายของ BSE-CPM1
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายของ BSE-NMA
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง
ค่าใช้จ่ายของ BSE-PRI
- ค่าใช้จ่ายสาหรับงวด
- เจ้าหนี้คงค้าง

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
0.85
-

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากบริษัทนั้นๆ อีกทอดหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน
สัญญาจ้างบริหารงานข้างต้นได้สิ้นสุดลงภายหลังการปรับโครงสร้าง
กลุ่ ม ธุ ร กิ จ โดยที่ บริ ษั ท ดั ง กล่ า วข้ า งต้ น เป็ น ผู้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาจ้ า ง
บริหารงานกับบริษัทฯ แทน

0.85
0.85
0.85
1.70
-
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)
ลักษณะรายการ

การสนับสนุนวงเงินกู้ยืมจากสถาบัน
การเงิน สาหรับเงิน กู้ยื มจากสถาบัน
การเงิ น ต่ า งประเทศและธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศ เพื่อเป็นเงินทุน
ในการพั ฒ นาโรงไฟฟ้ า พลั ง งาน
แสงอาทิตย์ของ BSE

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
-

ความจาเป็นและ
ความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

BSE มีสัญญากู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน ซึ่งได้รับการสนับสนุนวงเงิน
กู้ยืมจากสถาบันการเงินโดย BCP ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
จานวนไม่เกิน 400 ล้านบาท ทั้งนี้ BCP ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมการ
สนับสนุนวงเงินกู้ยืมดังกล่าว อย่างไรก็ดี กลุ่มบริษัทฯ มีแผนที่จะเจรจา
กับสถาบันการเงินดังกล่าวให้ปลดภาระการสนับสนุนวงเงินกู้ยืมของ
BCP

การทารายการดังกล่ าวเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ซึ่ง
เกิดขึ้นตามความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อการขยายธุรกิจของ BSE
ทั้ง นี้ ร ายการดั ง กล่ า วเป็ น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ก่ อ นการปรั บ โครงสร้ า ง
เนื่องจาก ณ ขณะที่มีการจัดหาเงินกู้ยืมดังกล่าว BCP เป็นผู้ถือหุ้นร้อย
ละ 99.99 ใน BSE

ส่วนที่ 2.3.14 หน้า 5

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)

14.3

รายการระหว่างกันตามแผนการปรับโครงสร้างของกลุม่ บริษัทฯ

บริษัทฯ ได้ดาเนินการตามแผนการปรับโครงสร้างกลุ่มธุรกิจไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนให้มีโครงสร้างที่ชัดเจน และเพื่อเตรียมความพร้อมสาหรับ การเสนอขายหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งประกอบด้วย 1) รายการซื้อขายหุ้น 2) รายการซื้อขายสินทรัพย์ และ 3) รายการกู้ยืมเงินเพื่อ
ใช้ในการปรับโครงสร้าง โดยมีรายละเอียดของรายการปรับโครงสร้างกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งดังต่อไปนี้
14.3.1 รายการซื้อขายหุ้น
บริษัทฯ ซื้อหุ้นสามัญใน BSE BSE-BRM BSE-BRM1 BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI ที่ราคามูลค่าตามบัญชีล่าสุดก่อนทารายการ(1) ปรับปรุงด้วยรายการสาคัญที่
เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้นงวดบัญชีล่าสุดก่อนทารายการจนถึงวันที่ตกลงทารายการโดยมีรายละเอียดดังนี้
หุ้นของ
บริษัท

วันที่ทารายการ

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)

BSE-BRM

2 พฤศจิกายน 2558

หุ้นสามัญ จานวน 3,699,498 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ

BCP

377.35

BSE-BRM1

2 พฤศจิกายน 2558

หุ้นสามัญ จานวน 3,748,498 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ

BCP

382.35

BSE-CPM1

2 พฤศจิกายน 2558

หุ้นสามัญจานวน 3,821,998 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญที่ชาระแล้วร้อยละ 100.0 จานวน
146,998 หุ้น และหุ้นสามัญที่ชาระแล้วร้อยละ
90.0 จานวน 3,675,000 หุ้น

บริษัทฯ

BCP

352.58

รายการ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ซื้อหุน้ สามัญของ BSE-BRM BSE-BRM1
BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จาก BCP ที่
ราคามูลค่าตามบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ตุลาคม 2558
ปรับปรุงด้วยรายการสาคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้น
งวดบัญชีดังกล่าวจนถึงวันที่ตกลงทารายการ ซึ่งเป็น
ราคาที่เหมาะสมสาหรับการปรับโครงสร้างกิจการ

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
หุ้นของ
บริษัท

วันที่ทารายการ

รายการ

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)

BSE-NMA

2 พฤศจิกายน 2558

หุ้นสามัญจานวน 3,723,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญที่ชาระแล้วร้อยละ 100.0 จานวน 4,898
หุ้น และหุน้ สามัญที่ชาระแล้วร้อยละ 90.0
จานวน 3,719,100 หุ้น

บริษัทฯ

BCP

342.61

BSE-PRI

2 พฤศจิกายน 2558

หุ้นสามัญจานวน 6,859,998 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 49.0 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ

BCP

699.72

BSE

2 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญจานวน 17,999,998 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 100.0 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ

BCP

1,930.50

บริษัทฯ ซื้อหุน้ สามัญของ BSE จาก BCP ที่ราคา
มูลค่าตามบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558
ปรับปรุงด้วยรายการสาคัญที่เกิดขึ้นภายหลังวันสิ้น
งวดบัญชีดังกล่าวจนถึงวันที่ตกลงทารายการ ซึ่งเป็น
ราคาที่เหมาะสมสาหรับการปรับโครงสร้างกิจการ

BSE-BRM

3 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญ จานวน 3,850,500 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ

BSE

393.71

BSE-BRM1

3 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญ จานวน 3,901,500 หุ้น คิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ

BSE

398.93

BSE-CPM1

3 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญจานวน 3,978,000 หุ้นคิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญที่ชาระแล้วร้อยละ 100.0 จานวน
153,000 หุ้น และหุ้นสามัญที่ชาระแล้วร้อยละ
90.0 จานวน 3,825,000 หุ้น

บริษัทฯ

BSE

367.97

บริษัทฯ ซื้อหุน้ สามัญของ BSE-BRM BSE-BRM1
BSE-CPM1 BSE-NMA และ BSE-PRI จาก BSE ที่
ราคามูลค่าตามบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 พฤศจิกายน
2558 ปรับปรุงด้วยรายการสาคัญที่เกิดขึ้นภายหลัง
วันสิน้ งวดบัญชีดังกล่าวจนถึงวันที่ตกลงทารายการ
ซึ่งเป็นราคาที่เหมาะสมสาหรับการปรับโครงสร้าง
กิจการ
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
หุ้นของ
บริษัท

วันที่ทารายการ

รายการ

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ขนาดของรายการ
(ล้านบาท)

BSE-NMA

3 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญจานวน 3,876,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด โดยแบ่งเป็นหุ้น
สามัญที่ชาระแล้วร้อยละ 100.0 จานวน 5,100
หุ้น และหุน้ สามัญที่ชาระแล้วร้อยละ 90.0
จานวน 3,870,900 หุ้น

บริษัทฯ

BSE

357.56

BSE-PRI

3 ธันวาคม 2558

หุ้นสามัญจานวน 7,140,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 51.0 ของหุ้นทั้งหมด

บริษัทฯ

BSE

730.07

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

หมายเหตุ : (1) ราคามูลค่าตามบัญชีที่ใช้ในการทารายการมาจากงบการเงินภายในของบริษัทย่อย

14.3.2 รายการซื้อขายสินทรัพย์
บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์ของโครงการระยะที่ 1 (ไม่รวมที่ดินซึ่งเป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1 ซึ่งบริษัทฯ จะเช่าที่ดินและพื้นที่อื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของโครงการ
ระยะที่ 1 จาก BCP โดยจะทาเป็นสัญญาเช่าระยะยาวแทนการซื้อ) โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายการ

วันที่ทารายการ

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

สินทรัพย์ของโครงการระยะที่ 1

1 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ

BCP

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
สินทรัพย์:
เจ้าหนี้ค่าสินทรัพย์:
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3,273.84
7.68

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ซื้อสินทรัพย์ของโครงการระยะที่ 1 จาก BCP ที่
ราคามูลค่าตามบัญชีล่าสุดก่อนทารายการปรับปรุงด้วย
รายการส าคั ญที่ เกิด ขึ้ น ภายหลั ง วัน สิ้ น งวดบัญ ชีล่ าสุ ด
ก่อนทารายการจนถึงวันที่ตกลงทารายการ ซึ่งเป็นราคาที่
เหมาะสมสาหรับการปรับโครงสร้างกิจการ

บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
รายการ

วันที่ทารายการ

ผู้ซื้อ

ผู้ขาย

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี

1 ธันวาคม 2558

บริษัทฯ

BCP

ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงิน:
0.22
ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี:
25.47
เจ้าหนี้ค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชี: 25.69

เพื่อให้การซื้อและรับโอนสินทรัพย์ของโครงการระยะที่ 1
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขทั้ ง ปวงที่ เ กี่ ย วกั บ การโอนกิ จ การ
บางส่วนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษ ฎากรว่าด้วยการยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับที่ 516) และ
ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับลงวันที่ 27 กัน ยายน
2554 บริษัทฯ ได้มีการกู้ยืมเงินจาก BCP เพื่อซื้อและรับ
โอนสิ นทรัพ ย์ข องโครงการระยะที่ 1 ดังกล่ าว ส่ งผลให้
บริษัทฯ ต้องรับโอนค่าใช้จ่ายในการกู้ยืมเงินรอตัดบัญชีที่
เกี่ยวข้องกับวงเงินกู้ยืมดังกล่าว ตามจานวนยอดที่คงค้าง
อยู่จริง

14.3.3 รายการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ในการปรับโครงสร้าง
บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก BCP เพื่อใช้ในการปรับโครงสร้างโดยมีรายละเอียดดังนี้
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

ลักษณะรายการ

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

เ งิ น กู้ ยื ม เ พื่ อ ซื้ อ สิ น ท รั พ ย์ ข อ ง
โครงการระยะที่ 1

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก BCP ในวงเงิน รวม 3,028.00
ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าทาสัญญาเงินกู้ระยะยาว 10
ปี เพื่อใช้ซื้อสินทรัพย์ของโครงการระยะที่ 1 โดยจ่าย
ดอกเบี้ยในอัตราประมาณร้อยละ 4.2 ต่อปี ซึ่งบริษัทฯ
จะชาระคืนเงินต้นและดอกเบี้ยทุก 6 เดือน รวมทั้งสิ้น
20 งวด โดยจะชาระคืนเงินกู้งวดแรกในเดือนมีนาคม

ยอดเงินกู้ยืมคงค้าง:
3,028.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย:
10.85
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย: 10.85

การทารายการดังกล่ าวเป็นรายการรับความช่ว ยเหลื อ
ทางการเงิน ซึ่งเกิดขึ้นตามความจาเป็นตามแผนการปรับ
โครงสร้าง เพื่อให้การซื้อสินทรัพย์ของโครงการระยะที่ 1
เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขทั้ ง ปวงที่ เ กี่ ย วกั บ การโอนกิ จ การ
บางส่วนตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวล
รัษ ฎากรว่าด้วยการยกเว้น รัษ ฎากร (ฉบับที่ 516) และ
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บริษัท บีซีพีจี จากัด (มหาชน)
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

ลักษณะรายการ

งวดปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2558

2559 ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดหาเงิน
กู้ ยื ม จากสถาบั น การเงิ น และ/หรื อ บริ ษั ท ฯ อาจ
พิจารณานาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อชาระคื น
เงินกู้ยืมจาก BCP ดังกล่าว
เงินกู้ยืมเพื่อดาเนินการตามแผนการ
ปรับโครงสร้าง

บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก BCP ในวงเงินรวม 3,100.00
ล้านบาท โดยบริษัทฯ เข้าทาสัญญาเงินกู้ระยะสั้น และ
มีกาหนดชาระคืนภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560
เพื่อนามาใช้ในการดาเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้าง โดยจ่ายดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 2.5 ต่อปี
ซึ่งไม่สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ ต้องจ่ายหากกู้ยืม
จากสถาบันการเงิน ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัท
ฯ อาจพิจารณานาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อ
ชาระคืนเงินกู้ยืมจาก BCP ดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ประกาศอธิบดีกรมสรรพากรฉบับลงวันที่ 27 กัน ยายน
2554 และกฎอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีเงื่อนไขที่สาคัญไม่
แตกต่ างจากสั ญ ญาเงิ น กู้ที่ BCP เข้ า ทากั บ สถาบั น
การเงินเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการระยะที่ 1
ยอดเงินกู้ยืมคงค้าง:
2,990.00
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย:
5.97
ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค้างจ่าย:
5.97
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14.4

มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2558 ได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน และหลักการในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งมีข้อตกลงทางการค้าซึ่งมีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย กับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการ
นั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และ/หรือ มีการเปรียบเทียบกับ
ราคาตลาด และ/หรือ มีราคาหรือเงื่อนไขของการทารายการดังกล่าวในระดับเดียวกันกับบุคคลภายนอก และ/หรือ สามารถ
แสดงให้เห็นได้ว่าการทารายการดังกล่าวนั้นมีการกาหนดราคาหรือเงื่อนไขที่สมเหตุสมผลหรือเป็นธรรม หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ ผู้ถื อหุ้น (แล้วแต่กรณี ) เพื่อให้มั่นใจว่าการเข้าทารายการดั งกล่าวจะไม่เป็ นการโยกย้าย หรือถ่ ายเท
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทารายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้
การอนุมัติการทารายการระหว่างกันนั้น ผู้ที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการจะไม่มี
สิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าว นอกจากนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในรายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูล
ประจาปีของบริษัทฯ (แบบ 56-1)
ภายหลังจากการเข้าเป็นบริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว บริษัทฯ ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ
ขั้นตอนของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ในเรื่องที่เกี่ยวกับการทารายการระหว่าง
กัน รายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินภายใต้กฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของบริษัทจดทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด
14.5

นโยบายการทารายการระหว่างกัน

เพื่อให้การดาเนินการเกี่ยวกับรายการระหว่างบริษัทฯ และบริษัทย่อยกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันเป็นไปอย่างถูกต้อง
โปร่งใส พร้อมที่จะเปิดเผยข้อมูลเรื่องดังกล่าวอย่างเพียงพอ บริษัทฯ จึงได้กาหนดนโยบายและแนวทางการทารายการที่
เกี่ยวโยงกันไว้ดังนี้
1. กาหนดให้กรรมการและผู้บริหาร ต้องแจ้งให้บริษัทฯ ทราบถึงความสัมพันธ์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันใน
กิจการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
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2. กรรมการและผู้ บริ หาร ต้ องหลี กเลี่ ยงการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั นที่ อาจก่ อให้ เกิ ดความขั ดแย้ งทาง
ผลประโยชน์กับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ในกรณีที่จาเป็นต้องทารายการที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจ
ตามปกติ หรือมี เงื่อนไขทางการค้าแตกต่ างจากการทารายการกับลูกค้ าทั่วไปหรื อบุคคลภายนอก หาก
รายการดังกล่าวเป็นรายการที่อยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ บริษัทฯ จะปฏิบัติ
ตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงาน ก.ล.ต. ตามข้อกาหนดใน
ข้อ 3 อย่างไรก็ดี หากเป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท
หรื อเป็ นการท ารายการที่ เกี่ ยวโยงกั น ขนาดเล็ กแต่ มี การน าเสนอเพื่ อขออนุ มั ติ การเข้ าท ารายการจาก
คณะกรรมการบริษัท ในกรณีที่ว่ามานี้ นอกจากการปฏิบัติตามข้อกาหนดและหลักเกณฑ์ตามข้อ 3 แล้ว
กรรมการและ/หรือผู้บริหารจะเข้าทารายการดังกล่าวกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ต่อเมื่อได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนกรรมการทั้งหมดที่
เข้าร่วมประชุมและไม่มีส่วนได้เสียกับเรื่องที่พิจารณา ทั้งนีจ้ ะต้องไม่มีกรรมการหรือผู้บริหารที่มีผลประโยชน์
เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณาอนุมัติรายการนั้น และรายการดังกล่าวต้องไม่มีเงื่อนไขหรือข้อกาหนดพิเศษผิดไป
จากปกติ ตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กาหนด
3. หากบริษัทฯ มีรายการที่เกี่ยวโยงกันที่เข้าข่ายตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับ
ตลาดทุน และสานักงาน ก.ล.ต. ต้องปฏิบัติตามข้อกาหนดดังกล่าวอย่างเคร่งครัด
-

ในกรณี ที่เป็ นการท ารายการที่ เกี่ยวโยงกั นที่อยู่ ภายใต้ อานาจอนุมั ติของฝ่ ายจั ดการ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาทารายการต่างๆ ตามขั้นตอนการขออนุมัติในระเบียบ
บริษัทฯ ซึ่งภายหลังจากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมัติแล้ว หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนาเสนอเพื่อให้
คณะกรรมการตรวจสอบ สอบทานความสมเหตุสมผลของรายการ

-

ในกรณีที่เป็นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันซึ่งอยู่ภายใต้อานาจอนุมัติของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้
ถือหุ้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็น และความสมเหตุสมผลของรายการ
เพื่อขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ก่อนนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อเข้าทา
รายการ หรือนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อขอความเห็นชอบในการนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทารายการ

4. บริษัทฯ จะเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
หลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และสานักงาน ก.ล.ต. กาหนด โดยเปิดเผยไว้
ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี และรายงานประจาปี หรือแบบรายงานอื่นใด แล้วแต่กรณี และมีการ
เปิดเผยข้อมูลรายการที่เกี่ยวโยงกัน ตลอดจนรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
การบัญชี
5. กาหนดให้มีการสอบทานการทารายการที่เกีย่ วโยงกันตามแผนงานตรวจสอบ โดยสานักตรวจสอบภายใน ซึ่ง
ต้องรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการควบคุม ตรวจสอบ ดูแลให้มีการสุ่มสอบทานการทา
รายการจริง ถูกต้องตรงตามสัญญาหรือนโยบายหรือเงือ่ นไขที่กาหนดไว้
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14.6

แนวโน้มในการทารายการระหว่างกันในอนาคต

แม้ว่าบริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมีนโยบายหลีกเลี่ยงการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แต่บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจจะยังคงต้องมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันในอนาคต ซึ่งเป็น
รายการที่เกิดขึ้นตามความจาเป็นและเป็นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา ได้แก่รายการดังต่อไปนี้
1. การเช่าที่ดิน พื้นที่สานักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าจาก BCP
บริษัทฯ เช่าที่ดิน พื้นที่สานักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้าที่ อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา จาก
BCP เพื่อใช้เป็นที่ตั้งของโครงการระยะที่ 1 โดยมีอัตราค่าเช่าเป็นไปตามอัตราที่ประเมินโดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. (โปรดดูรายละเอียดของการเช่าที่ดิน พื้นที่สานักงาน ห้องควบคุม และห้องวางระบบไฟฟ้า ใน
หัวข้อ 14.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง)
2. การทาสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP
บริษัทฯ มีการทาสัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP โดย BCP จัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงานที่บริษัทฯ ภายใต้ขอบเขต
การปฏิบัติงานตามทีบ่ ริษทั ฯ กาหนด ซึ่งเป็นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่เกิดขึ้นตามความจาเป็น และมีค่าบริการซึ่งคานวณ
มาจากประมาณการอัตราค่าจ้างที่ BCP คาดว่าจะจ่ายให้แก่พนักงานที่ BCP ส่งมาปฏิบัติงาน (โปรดดูรายละเอียดของการทา
สัญญาจ้างบริหารงานกับ BCP ในหัวข้อ 14.1 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง)
3. เงินกู้ยืมจาก BCP
บริษัทฯ กู้ยืมเงินจาก BCP เพื่อใช้รับโอนและซื้อสินทรัพย์โครงการระยะที่ 1 และการดาเนินการตามแผนการปรับ
โครงสร้าง รวมถึงมีการกู้ยืมเงินเพื่อใช้ลงทุนในธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น ทั้งนี้ ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่
ระหว่างการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน และ/หรือ บริษัทฯ อาจพิจารณานาเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน เพื่อชาระคืนเงิน
กูย้ ืมจาก BCP ดังกล่าว (โปรดดูรายละเอียดสัญญาเงินกู้ยืมจาก BCP ในส่วนที่ 2.2 หัวข้อ 8 ข้อมูลสาคัญอื่น)
ในอนาคต หากมีการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนอกเหนือจากรายการดังกล่าว บริษัทฯ จะปฏิบัติให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการ
กากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ การเข้าทารายการดังกล่าวจะต้องไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์
ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่ต้องเป็นการทารายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นทุกราย
ในกรณีที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และเป็นรายการที่อาจเกิดขึ้นต่อเนื่อง
ในอนาคต บริษัทฯ มีนโยบายในการกาหนดกรอบของรายการดังกล่าว ซึ่งจะต้องมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนจะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ และหากคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนุมัตกิ รอบการทารายการข้างต้นเป็นหลักการทั่วไป ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ย่อมสามารถดาเนินการทารายการที่
มีลักษณะเป็นไปตามกรอบที่กาหนดไว้ไปได้ในทันที โดยไม่ต้องนารายการดังกล่าวเสนอ ขออนุมัติจากคณะกรรมการอีกครั้ง
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ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของสานักงาน
ก.ล.ต. คณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จะให้สานักตรวจสอบภายในทาการตรวจสอบธุรกรรม
ดังกล่าว เพื่อตรวจสอบว่ามีราคาที่อ้างอิงได้กับราคาตลาด และมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไปที่เป็นปกติธุรกิจ เปรียบเทียบได้
กับคู่ค้าที่เป็นบุคคลภายนอก เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และจะนาเสนอผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อ
พิจารณารั บทราบเป็ นรายไตรมาส ในกรณี ที่ คณะกรรมการตรวจสอบพบว่ ามี การด าเนิ นการไม่ เป็ นไปตามนโยบายที่
กาหนดไว้ คณะกรรมการตรวจสอบจะแจ้งให้คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่ทราบ และร่วมกันหาทางแก้ไข
หากมีการเข้าทารายการที่ เกี่ยวโยงกันที่เป็นธุ รกรรมอื่น บริษั ทฯ จะต้องเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบให้
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคา รวมถึงความสมเหตุสมผลของรายการนั้นๆ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น
ผู้สอบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว เพื่อ
ประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะ
ไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษัทฯ แต่เป็นการทารายการที่ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้
ถือหุ้นทุกรายเป็นสาคัญ
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