บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน

การแกไขหัวขอนี้ประกอบดวย การ ปรับขอมูลเปนไตร
มาสที่ 3 ป 2555 และเพิ่มเติมขอมูลใหชัดเจนยิ่งขึ้น

รายการระหวางกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีดังนี้
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่ โดยสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัทยอยที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทถือหุนรวมกันไมเกิน 10% : - ไมมี บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทหรือบริษัทยอย :
1. บริษัท ซี.ซี.ออยล จํากัด
- เปนบริษัทของนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และเครือญาตินายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่
ธุรกิจ : ขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง
25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คนประกอบดวย
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกุลชัย
3) นางสาวชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
4) นางพรรณิภา ชนกนําชัย
5) นางสาวอังคนา บูรณะวัฒนากูล
2. บริษัท มาลีออยล จํากัด
- เปนบริษัทของนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และเครือญาตินายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่
ธุรกิจ : ขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง
25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบดวย
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกุลชัย
3) นางสาวชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
4) นางพรรณิภา ชนกนําชัย
5) นางสาวอังคนา บูรณะวัฒนากูล
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รายการระหวางกัน (มี=3, ไมมี=¯)
งวดป 2554 งวด 9 เดือนป 2555
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 30 ก.ย. 55

3

¯

3

¯

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
3. บริษัท ทู พลัส วัน ออยล จํากัด
ธุรกิจ : ขายสงน้ํามันเชื้อเพลิง
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบดวย
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกุลชัย
3) นางสาวชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
4) นางพรรณิภา ชนกนําชัย
5) นางสาวอังคนา บูรณะวัฒนากูล
4. บริษัท อาร.เอ.โลจิสติคส จํากัด
ธุรกิจ : บริการขนสงเชื้อเพลิง
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบดวย
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
3) นางสาวสายชล สัมฤทธิจามร
4) นางสาวชมพูนุช เคารพกิตติวงศ
5) นายธราธิป ธาราธรรมรัตน

5. บริษัท สตาร แกส จํากัด
ธุรกิจ : ขายสงเชื้อเพลิง
คณะกรรมการบริษัทมี 3 คน ประกอบดวย

ลักษณะความสัมพันธ

รายการระหวางกัน (มี=3, ไมมี=¯)
งวดป 2554 งวด 9 เดือนป 2555
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 30 ก.ย. 55

- เปนบริษัทของนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และเครือญาตินายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร

3

3

- เปนบริษัทที่นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10.00 ของทุนชําระแลวของบริษัท อาร.เอ.
โลจิสติคส จํากัด และดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
- เปนบริษัทที่นายสมโภชน อาหุนัย ถือหุนในสัดสวนรอยละ 10 .00 ของทุนชําระแลวของบริษัท อาร.เอ.โลจิ
สติคส จํากัด
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 2.00 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหนงในบริษัทเปน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม และกรรมการบริหาร
- นายสมโภชน อาหุนัย เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 47.62 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 25
กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหนงในบริษัทเปน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจาหนาที่บริหาร
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิก
ดําเนินกิจการขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวภายในสิ้นเดือนเมษายน 2555 ทําใหในไตรมาสที่ 3/2555
เปนตนไป บริษัทจะไมมีรายการระหวางกันกับบริษัทดังกลาวแลว
- เปนบริษัทที่นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
- นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ เปนภรรยาของนายสุวิชา พานิชผล ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอย
ละ 4.65 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหนงในบริษัทเปนกรรมการ

3

3

3

3
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1) นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ
2) นายธราธิป ธาราธรรมรัตน
3) นางสาวสายชล สัมฤทธิจามร

6. บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด
ธุรกิจ : บริการขอมูลทางอินเตอรเน็ตและ
จําหนายสินคาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร
คณะกรรมการบริษัทมี 4 คน ประกอบดวย
1) นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
2) นางสาวสมบัติศิริ บาลี
3) นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
4) นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย
7. บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน)
ธุรกิจ : รับประกันภัยตางๆ
คณะกรรมการบริษัทมี 15 คน ประกอบดวย
1) นายสมใจนึก เองตระกูล
2) นายวรชัย ปยสุนทราวงษ
3) นางพรรณขนิตตา บุญครอง
4) พลเอกสมชาย ธนะรัชต
5) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
6) นายประสิทธิ์ ดํารงชัย

ลักษณะความสัมพันธ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ ในชวงป 2554 และไตรมาสที่ 1 ป 2555 (ปจจุบันนายสุวิชา พานิช
ผลลาออกจากตําแหนงกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการของบริษัทแลว มีผลตั้งแตวันที่ 31
มีนาคม 2555 เปนตนไป)
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิก
ดําเนินกิจการขายผลิตภัณฑกาซปโตรเลียมเหลวภายในสิ้นเดือนเมษายน 2555 ทําใหในไตรมาสที่ 3/2555
เปนตนไป บริษัทจะไมมีรายการระหวางกันกับบริษัทดังกลาวแลว
- เปนบริษัทที่นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
- นางสาวสุภาภรณ อาหุนัย เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 0.75 ของทุนชําระแลว (ขอมูล ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) และดํารงตําแหนงในบริษัทเปนผูอํานวยการฝายการเงิน และเปนนองสาวของนาย
สมโภชน อาหุนัย ซึ่งเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่
บริหารของบริษัท

- เปนบริษัทที่นายสมใจนึก เองตระกูล ดํารงตําแหนงเปนประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- นายสมใจนึก เองตระกูล ดํารงตําแหนงในบริษัทเปน ประธานกรรมการ
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รายการระหวางกัน (มี=3, ไมมี=¯)
งวดป 2554 งวด 9 เดือนป 2555
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 30 ก.ย. 55
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
7) นายวินัย ล้ําเลิศ
8) นายสีมา สีมานันท
9) นางพัชรศิริ เกียรติกําจาย
10) นางจรี วุฒิสันติ
11) นางพรรณี สถาวโรดม
12) นายสมพร สืบถวิลกุล
13) นายมารุต สิมะเสถียร
14) นางปริศนา ประหารขาศึก
15) นางสาวนงเยาว พาชีรัตน
8. นายสมใจนึก เองตระกูล
9. นายสมโภชน อาหุนัย

10. นายสุธรรม สงศิริ
11. นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน

ลักษณะความสัมพันธ

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัท และเปนผูถือหุนใน
บริษัทในสัดสวนรอยละ 47.62 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระแลวของบริษัท (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555)
- กรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท และเปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่ชําระ
แลวของบริษัท (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555)
- เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 23.33 ของทุนชําระแลวของบริษัท สุรชัย (1997) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย
ของบริษัท และดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท สุรชัย (1997) จํากัด
- ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
- เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 14.70 ของทุนชําระแลวของบริษัท อีเอ โซลา จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของ
บริษัท และดํารงตําแหนงเปนกรรมการ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด
หมายเหตุ : ปจจุบัน คุณสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ไมไดเปนผูถือหุนและกรรมการในบริษัท สุรชัย (1997)
จํากัด, บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด และบริษัท อีเอ โซลา จํากัด นับตั้งแตวันที่ 3 กันยายน 2555 เปน
ตนไป เนื่องจากนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ไดขายหุนทั้งหมดใหแกบริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
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รายการระหวางกัน (มี=3, ไมมี=¯)
งวดป 2554 งวด 9 เดือนป 2555
สิ้นสุด 31 ธ.ค. 54 สิ้นสุด 30 ก.ย. 55
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีป 2554 และงวด 9 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

1. บริษัท ซี.ซี.ออยล จํากัด

ลักษณะรายการ

- บริษัทขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B4) ใหแกลูกคาทั้ง 3 ราย
โดยใชตนทุนราคาน้ํามันเฉลี่ยทั้งสัปดาหในการคิดคํานวณ
ซึ่งโครงสรางราคาดังกลาว ทางกลุมลูกคาซึ่งเปนบริษัทที่
2. บริษัท มาลีออยล จํากัด
เกี่ยวของกับนายวุฒิเลิศฯ สามารถยอมรับโครงสรางตนทุน
ราคาดังกลาว
ที่จะรับรูความผันผวนของราคาตลอดทั้ง
3. บริษัท ทู พลัส วัน ออยล
สัปดาหได (เปนโครงสรางตนทุนราคาที่บริษัทไดรบั จาก
จํากัด
ผูขายน้ํามันดีเซล (B0) รายหนึ่ง) ทั้งนี้โครงสรางตนทุนราคา
ที่บริษัทไดรับจากผูขายน้ํามันดีเซล (B0) รายอื่นจะมีความ
แตกตางกัน โดยรายอื่นจะคิดตนทุนราคา B0 แบบ Spot
Rate และการจําหนายใหกับลูกคาของบริษัท จะขึ้นอยูกับ
ระดับการยอมรับความเสี่ยงของโครงสรางตนทุนที่แตกตาง
กัน
- บริษัทมียอดลูกหนี้การคาจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
--135.26
--63.15
--112.61

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

เพื่อเปนการเพิ่มมูลคารายไดและกําไรใหกับบริษัท
บริษัทจึงได
เสนอขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว (B4) ตามโครงสรางตนทุนน้ํามัน
ดีเซล (B0) ที่บริษัทซื้อจากผูคารายหนึ่ง ซึ่งโครงสรางตนทุนดังกลาว
มีเพียง 3 บริษัทนี้ที่ยอมรับเงื่อนไขราคาดังกลาวได ซึ่งเปนราคาที่
ตองยอมรับความผันผวนจากราคาเฉลี่ยทั้งสัปดาห คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดพิจารณาและใหความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมกรรมการบริหารครั้งที่ 8/2555 เมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2555 มีการอนุมัติระงับการทําธุรกิจขายน้ํามันดีเซล
หมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวของกับนายวุฒิเลิศจนกวาจะสามารถหา
มาตรการในการกําหนดราคาเพื่อใหเกิดความเหมาะสมและ
สามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดได
เนื่องจากบริษัทยังไม
สามารถเปรียบเทียบราคาซื้อขายกับบริษัทที่เกี่ยวของกันกับราคา
ตลาดได จากโครงสรางตนทุนน้ํามันดีเซล (B0) ที่แตกตางกัน

----------(7.59)*
* บริษัท ทู พลัส วัน ออยล จํากัด ไดซื้อสินคาจากบริษัท แตยังทําการขนสินคาออกจากคลังไมแลวเสร็จ ปรากฏวา เมื่อวันที่
26 สิงหาคม 2554 รัฐบาลไดประกาศชดเชยใหแกผูคาน้ํามันทั่วไปที่มีสินคาคงเหลืออยู ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2554 ทั้งในรูป
น้ํามันดีเซลพื้นฐาน (B0) และน้ํามันดีเซลหมุนเร็ว สงผลให บริษัท ทู พลัส วัน ออยล จํากัด ซึ่งมีสินคาคงเหลือ ณ
วันที่ดังกลาว ไดรับการชดเชยในสวนนี้ บริษัทฯ จึงตองดําเนินการขอเงินชดเชยน้ํามันดังกลาวแทนบริษัท ทู พลัส วัน ออยล
จํากัด และทําการตั้งบัญชี บริษัท ทู พลัส วัน ออยล จํากัด เปนรายการเจาหนี้อื่นจํานวน 7.59 ลานบาทจากกรณีดังกลาวนี้
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

4. บริษัท อาร.เอ.โลจิสติคส - บริษัทวาจาง บริษัท อาร.เอ.โลจิสติคส จํากัด ใหขนสงกาซ
จํากัด
ปโตรเลียมเหลว (LPG)
- บริษัทมียอดเจาหนี้อื่นจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

5. บริษัท สตาร แกส จำกัด

- บริษัทจายคานายหนาใหแก บริษัท สตาร แกส จํากัด ใน
การเปนตัวแทนขายกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
- บริษัทมียอดเจาหนี้อื่นจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
33.59
11.04

4.64

---

11.86

3.39

1.15

---
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เนื่องจากบริษัทไมตองการรับความเสี่ยงในเรื่องรถขนสงในธุรกิจ
กาซปโตรเลียมเหลว (LPG) ประกอบกับ ธุรกิจ LPG ของบริษัทอยู
ในชวงเริ่มตนและการศึกษาความเปนไปไดของการดําเนินธุรกิจ จึง
ไมตองการใชเงินลงทุนสูงในเรื่องรถขนสง บริษัทจึงไดวาจาง บริษัท
อาร.เอ.โลจิสติคส จํากัด ในการขนสงแทน โดยบริษัทไดทําการ
เปรียบเทียบอัตราคาขนสงกับผูรับจางรายอื่น พบวาคาบริการที่
เสนอมาต่ํากวาบริษัทอื่นซึ่งไมไดเปนบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล และมีราคาคาขนสงต่ํากวาราคาตลาด
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิกดําเนินธุรกิจจําหนาย
กาซปโตรเลียมเหลวภายในสิ้นเดือนเมษายน 2555 เพื่อใหบริษัท
มุงเนนการจําหนายผลิตภัณฑหลักเปนสําคัญ
เนื่องจากบริษัทไมมีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขายกาซปโตรเลียม
เหลว (LPG) และไมมีบุคลากรที่จะดําเนินการ อีกทั้งเพื่อหลีกเลี่ยง
ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกหนี้การคา บริษัทจึงตกลงให บริษัท สตาร
แกส จำกัด เปนตัวแทนขายปลีก และรับประกันการชําระหนี้ทั้งหมด
ของลูกหนี้การคา ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และผลตอบแทนของแตละ
ฝายไดพิจารณาจากความเสี่ยงที่แตละฝายเปนผูรับอยางเหมาะสม
แลว
อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิกดําเนินธุรกิจจําหนาย

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

6. บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท - บริษัทวาจาง บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด ในการให
จํากัด
คําปรึกษา ดูแล แกไข ระบบคอมพิวเตอรและเครือขาย
- ระยะเวลาสัญญา 1 ป (ตั้งแต 1 กันยายน 2554 ถึง 30
สิงหาคม 2555) คาบริการ 25,000 บาทตอเดือน
- ระยะเวลาสัญญาตั้งแต 1 กันยายน 2555 เปนตนไป
คาบริการ 30,000 บาทตอเดือน ประกอบดวย คาดูแล
ใหคําปรึกษา และแกไขปญหาระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร
- บริษัทวาจาง บริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด ในการ
ออกแบบเว็บไซตของบริษัท
- บริษัทมียอดเจาหนี้อื่นจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี
7. บริษัท ทิพยประกันภัย - บริษัทมีการทําการประกันความเสี่ยงภัยทรัพยสินของ
โรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซล กับ บริษัท นําสินประกันภัย
จํากัด (มหาชน)
จํากัด (มหาชน) ภายใตกรมธรรมที่ใชเงื่อนไขการประกันภัย
รวม ระหวาง บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด (มหาชน)ใน
อัตรารอยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท ทิพย
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละ 50 ของวงเงิน
เอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย 1 ป (ตั้งแต 19 สิงหาคม 2554 ถึง
18 สิงหาคม 2555) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

0.12

0.25

---

0.05

0.03

0.06

0.16

0.38
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กาซปโตรเลียมเหลวภายในสิ้นเดือนเมษายน 2555 เพื่อใหบริษัท
มุงเนนการจําหนายผลิตภัณฑหลักเปนสําคัญ
เนื่องจากบริษัทยังไมสามารถสรรหาบุคลากรทางดานเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT)
เขามารับรองการปฏิบัติงานภายในบริษัทตาม
โครงสรางองคกรที่กําหนดไว
ทําใหบริษัทมีความจําเปนในการ
วาจางบริษัท ออนไลนแอสเซ็ท จํากัด เขามาดูแลงานทางดาน IT ซึ่ง
บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาการวาจางตามอัตราโครงสราง
บุคลากรและเงินเดือนที่บริษัทกําหนดไวใหกับบุคลากรทางดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อยางเหมาะสม และสําหรับการออกแบบ
เว็บไซตใหกับบริษัทก็มีราคายุติธรรมและเปนประโยชนตอบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการดังกลาวมี
ความจําเปน มีความเหมาะสมของราคาและเปนประโยชนกับธุรกิจ
ของบริษัท
เปนการทําประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายนอกที่ไมเปนบริษัทที่
เกี่ยวของกับบริษัทแตมีเงื่อนไขการทําประกันภัยรวมกับบริษัท
ประกันภัยที่เปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน
ซึ่งเปนไปตามราคาตลาด
โดยทั่วไป นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา
รายการดังกลาวมีความจําเปน สมเหตุสมผล และเปนประโยชนตอ
บริษัท มีคาเบี้ยประกันภัยคุมคา (เพิ่มการประกันอุทกภัย)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

-

-

-

8. นายสมใจนึก เองตระกูล

-

740.00 ลานบาท
- ระยะเวลาประกันภัย 1 ป (ตั้งแต 19 สิงหาคม 2555 ถึง
19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม
700.00 ลานบาท
บริษัทมีการทําการประกันความรับผิดตอบุคคลภายนอก
ของโรงงานผลิตน้ํามันไบโอดีเซล กับ บริษัท นําสิน
ประกันภัย จํากัด (มหาชน) ภายใตกรมธรรมที่ใชเงื่อนไขการ
ประกันภัยรวม ระหวาง บริษัท นําสินประกันภัย จํากัด
(มหาชน)ในอัตรารอยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ
บริษัท ทิพยประกันภัย จํากัด (มหาชน) ในอัตรารอยละ 50
ของวงเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย 1 ป (ตั้งแต
19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอา
ประกันภัยรวม 20.00 ลานบาท
บริษัทมีคาเบี้ยประกันจายลวงหนาจากรายการดังกลาว ณ
วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งคาเบี้ยประกันภัยโรงงานดังกลาวถูก
บันทึกเปนตนทุนขาย – คาใชจายในการผลิต)
บริษัทมีคาเบี้ยประกันคางจายจากรายการดังกลาว
ณ
วันสิ้นงวดบัญชี (ซึ่งคาเบี้ยประกันภัยโรงงานดังกลาวถูก
บันทึกเปนตนทุนขาย – คาใชจายในการผลิต)
บริษัทวาจางนายสมใจนึก เองตระกูล เปนที่ปรึกษาพัฒนา
ธุรกิจ โดยจายคาที่ปรึกษามูลคา 100,000 บาทตอเดือน
ระยะเวลาสัญญาดังนี้
- 1 มี.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54 เปนระยะเวลา 1 ป

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

0.27

0.89

---

1.06

1.20

0.90
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เพื่อใหคําปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจขององคกร โดยไดมีมติอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2554 และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555 แลว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดให

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

9. นายสมโภชน อาหุนัย

-

-

- 1 มี.ค. 54 ถึง 28 ก.พ. 55 เปนระยะเวลา 1 ป
- 1 มี.ค. 55 ถึง 28 ก.พ. 56 เปนระยะเวลา 1 ป
บริษัทมีคาใชจายคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้น
งวดบัญชี
บริษัทกูยืมเงินจากนายสมโภชน อาหุนัย เพื่อใชเปน
หลักประกันในการค้ําประกันการยื่นขอเสนอขายไฟฟาตอ
การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทยสําหรับการลงทุนใน
โรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัทในอนาคต ในรูปตั๋วสัญญา
ใชเงิน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ 2555 จํานวนเงิน 40.00 ลาน
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 7.25 ตอป โดยกําหนดให
ดําเนินการจายชําระเงินกูจํานวนนี้เมื่อบริษัทไดดําเนินการ
กูยืมเงินกับธนาคารแลวเสร็จ ทั้งนี้ ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 บริษัทไดชําระคืนเงินกูครบทั้งจํานวนแลว
บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี
บริษัท อีเอ โซลา จํากัด (บริษัทยอย) กูยืมเงินจากนาย
สมโภชน อาหุนัย ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน ลงวันที่ 23
เมษายน 2555 จํานวน 19 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ
6.50 ตอป กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม เพื่อนําเงินกูยืมนี้ไป
คืนเงินกูใหแก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)
จํานวน 12 ลานบาท และเพื่อนําเงินกูยืมนี้ไปใหกูแกบริษัท
รับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ความเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปนและเปนประโยชนตอ
บริษัท
---

---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม --ชําระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม 40.00
ชําระคืน (40.00)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.88
---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม --ชําระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม 19.00
ชําระคืน (19.00)
ยอดปลายงวด ---
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การกูยืมดังกลาวเกิดขึ้นจากความจําเปนในการออกหนังสือค้ํา
ประกันเพื่อเปนหลักประกันในการยื่นขอเสนอการขายไฟฟาใน
โครงการโรงไฟฟาพลังงานลมของบริษัท และเปนแหลงเงินทุนที่
สามารถจัดหาไดในระยะเวลาอันสั้นเพื่อใหดําเนินการไดทันทวงที
โดยมีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยโดยใชอัตราดอกเบี้ย MLR เฉลี่ย
ของ 3 ธนาคารใหญไดแก ธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน),
ธนาคาร กสิกรไทย จํากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย จํากัด
(มหาชน) ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการ
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และอัตราดอกเบี้ยใชคาเฉลี่ยของ
อัตราดอกเบี้ยสถาบันการเงิน

เพื่อให บริษัท อีเอ โซลา จํากัด นําเงินกูยืมจํานวน 19 ลานบาทนี้
ไปคืนเงินกูใหแก บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน) จํานวน
12 ลานบาท และนําไปใหกูแกบริษัทผูรับเหมากอสรางโครงการ
โรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต
จังหวัดลพบุรี อีกจํานวน 6.30 ลานบาท ตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกูลงวันที่ 19 เมษายน 2555 ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล โดยมติที่ประชุม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี จํานวน 6.30
ลานบาท
- บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

-----

0.44
---

- บริษัท อีเอ โซลา จํากัด (บริษัทยอย) กูยืมเงินจากนาย
สมโภชน อาหุนัย ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2555 จํานวน 14.47 ลานบาท อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 6.50 ตอป เพื่อนําเงินกูยืมนี้ไปใหกูแกบริษัทรับเหมา
กอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี กําหนดชําระคืนเมื่อทวง
ถาม
- บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม --ชําระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม 14.47
ชําระคืน (14.47)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.26
---

- บริษัท อีเอ โซลา จํากัด (บริษัทยอย) กูยืมเงินจากนาย
สมโภชน อาหุนัย ในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน ลงวันที่ 7 มิถุนายน
2555 จํานวน 2.80 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ตอ

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม --ชําระคืน ---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม 2.80
ชําระคืน (2.80)
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คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจากนายสมโภชน อาหุนัย จากเดิมอัตรารอยละ 7.13 ตอป
เปนรอยละ 6.50 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน โดยใหมีผลยอนหลังไปนับตั้งแตวันที่ทํา
การกูยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเปนและเปนประโยชนตอบริษัท
เพื่อให บริษัท อีเอ โซลา จํากัด นําเงินกูยืมนี้ไปใหกูแกบริษัท
รับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี จํานวน 14.47 ลานบาท ตาม
สัญญาเงินกูลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เพื่อใหการดําเนินงาน
เสร็จทันตามกําหนดเงื่อนไข ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจากนายสมโภชน อาหุนัย จากเดิมอัตรารอยละ 7.13 ตอป
เปนรอยละ 6.50 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน โดยใหมีผลยอนหลังไปนับตั้งแตวันที่ทํา
การกูยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเปนและเปนประโยชนตอบริษัท
เพื่อให บริษัท อีเอ โซลา จํากัด นําเงินกูยืมนี้ไปใหกูแกบริษัท
รับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี จํานวน 2.80 ลานบาท ตาม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

ป
เพื่อนําเงินกูยืมนี้ไปใหกูแกบริษัทรับเหมากอสราง
โครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต
8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
- บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

- บริษัท อีเอ โซลา จํากัด (บริษัทยอย) กูยืมเงินจากนาย
สมโภชน อาหุนัย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 จํานวน 6.60
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ตอป เพื่อนําเงินกูยืมนี้
ไปใหกูแกบริษัทรับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
- บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
ยอดปลายงวด --ยอดปลายงวด ---

-----

0.04
---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม --ชําระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม 6.60
ชําระคืน (6.60)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.08
---
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สัญญาเงินกูลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เพื่อใหการดําเนินงานเสร็จ
ทันตามกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจากนายสมโภชน อาหุนัย จากเดิมอัตรารอยละ 7.13 ตอป
เปนรอยละ 6.50 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน โดยใหมีผลยอนหลังไปนับตั้งแตวันที่ทํา
การกูยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเปนและเปนประโยชนตอบริษัท
เพื่อให บริษัท อีเอ โซลา จํากัด นําเงินกูยืมนี้ไปใหกูแกบริษัท
รับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี จํานวน 6.60 ลานบาท ตาม
สัญญาเงินกูลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อใหการดําเนินงานเสร็จ
ทันตามกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจากนายสมโภชน อาหุนัย จากเดิมอัตรารอยละ 7.13 ตอป
เปนรอยละ 6.50 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน โดยใหมีผลยอนหลังไปนับตั้งแตวันที่ทํา
การกูยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเปนและเปนประโยชนตอบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

- บริษัท อีเอ โซลา จํากัด (บริษัทยอย) กูยืมเงินจากนาย
สมโภชน อาหุนัย ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2555 จํานวน 2.30
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 6.50 ตอป เพื่อนําเงินกูยืมนี้
ไปใหกูแกบริษัทรับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงาน
แสงอาทิตย ขนาดกําลังการผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี
กําหนดชําระคืนเมื่อทวงถาม
- บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

10. นายสุธรรม สงศิริ

- บริษัทวาจางนายสุธรรม สงศิริ เปนผูเชี่ยวชาญดานการ
พัฒนาบุคลากร โดยจายคาที่ปรึกษามูลคา 75,000บาทตอ
เดือน ระยะเวลาสัญญา 1 กุมภาพันธ 2554 ถึง 31
กรกฎาคม 2554 และ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 ตุลาคม
2554 รวมระยะเวลา 9 เดือนสําหรับป 2554
สําหรับป 2555 บริษัททําสัญญาวาจางนายสุธรรม สงศิริ
เปนผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาบุคลากร โดยจายคาที่
ปรึกษามูลคา 40,000 บาทตอเดือน ระยะเวลาสัญญา 1 ป
(ตั้งแต 1 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ 2556) ซึ่งตั้งแต
วันที่ 31 มีนาคม 2555 เปนตนไป บริษัทไดบรรจุนายสุธรรม

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
ยอดตนงวด --ยอดตนงวด --กูเพิ่ม --กูเพิ่ม 2.30
ชําระคืน --ชําระคืน (2.30)
ยอดปลายงวด --ยอดปลายงวด ---

-----

0.02
---

0.68

---
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เพื่อให บริษัท อีเอ โซลา จํากัด นําเงินกูยืมนี้ไปใหกูแกบริษัท
รับเหมากอสรางโครงการโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตย ขนาดกําลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต จังหวัดลพบุรี จํานวน 2.30 ลานบาท ตาม
สัญญาเงินกูลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เพื่อใหโครงการเสร็จทัน
ตามกําหนด ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบี้ยจากนายสมโภชน อาหุนัย จากเดิมอัตรารอยละ 7.13 ตอป
เปนรอยละ 6.50 ตอป ซึ่งต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบี้ยสถาบันการเงิน โดยใหมีผลยอนหลังไปนับตั้งแตวันที่ทํา
การกูยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทํารายการเพราะ
มีความจําเปนและเปนประโยชนตอบริษัท
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองคกร โดยไดมีมติอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
และที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555 แลว นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวา
รายการดังกลาวมีความจําเปนและเปนประโยชนตอบริษัท และ
ปจจุบันบริษัทไดบรรจุนายสุธรรม สงศิริ เปนพนักงานบริษัทแลว
เมื่อเดือนมีนาคม 2555

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

11. นายสุรชัย งามสกุล
รุงโรจน

ลักษณะรายการ

สงศิริ เปนพนักงานบริษัท ซึ่งไดรับคาตอบแทนเปนราย
เดือนในฐานะพนักงาน ทําใหในป 2555 ไมมีรายการ
ระหวางกันแลว
- บริษัทมีคาใชจายคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้น
งวดบัญชี
- บริษัทไดใหเงินกูยืมแก นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ตาม
สัญญาเงินกูลงวันที่ 1 กันยายน 2554 วงเงิน 60.00 ลาน
บาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 12.00 ตอป โดยกําหนดครบ
ชําระเงินกูวันที่ 31สิงหาคม 2565 หรือกอนหนา

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

---

---

ยอดตนงวด --ใหกูเพิ่ม 60.00
รับชําระคืน --ยอดปลายงวด 60.00

ยอดตนงวด 60.00
ใหกูเพิ่ม --ชําระคืน (60.00)
ยอดปลายงวด ---

- บริษัทมีดอกเบี้ยรับจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางรับจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

2.41
2.41

4.59
---

- นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ไดจํานําหุนสามัญของ บริษัท อี
เอ โซลา จํากัด ที่ตนเองเปนเจาของกรรมสิทธิ์จํานวน
294,000 หุน ใหแกสถาบันการเงินแหงหนึ่ง เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2554 เพื่อค้ําประกันการชําระหนี้เงินกูยืมสําหรับ
การกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยของ บริษัท อีเอ
โซลา จํากัด และจํานําเปนลําดับสองใหแกเงินกูยืมจาก
บริษัทจนกวาจะไดชําระหนี้เต็มจํานวน และยอมมอบสิทธิ
การรับเงินปนผลหรือผลประโยชนใดๆ ที่จะไดรับจาก บริษัท
อีเอ โซลา จํากัด เพื่อเปนการชําระหนี้เงินตนและดอกเบี้ย

---

---
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เนื่องจากกอนบริษัทดําเนินการเขาซื้อกิจการใน บริษัท สุรชัย(1997)
จํากัด นายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน เปนผูถือหุนใหญของ บริษัท
สุรชัย(1997) จํากัด และตามขอตกลงในการซื้อขายกิจการ บริษัท
ไดใหสิทธิแกกลุมผูถือหุนเดิมที่จะเขามารวมลงทุนในสัดสวนรอยละ
30 และผูถือหุนเดิมมีความตองการที่จะลงทุนรวมกับบริษัท แต
เนื่องจากมีขอจํากัดดานการเงิน จึงไดขอความชวยเหลือทางการเงิน
เพื่อการลงทุนในหุนของ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ซึ่งทางคณะ
ผูบริหารไดมีการพิจารณาแลว เห็นวาในการดําเนินการกอสราง
โรงไฟฟาที่จังหวัดลพบุรี บริษัทจําเปนที่จะตองมีผูประสานงานใน
การดําเนินการเรื่องตาง ๆ เปนจํานวนมาก และที่ผานมานายสุรชัย
งามสกุลรุงโรจน ไดใหความชวยเหลือบริษัทจนสามารถดําเนินการ
ลุลวงไปดวยดี
จึงมีความเห็นวาในอนาคตระหวางการกอสราง
โรงไฟฟานั้น หากบริษัทมีคนในพื้นที่เขาไปชวยเหลือดูแลในเรื่อง
ตางๆ
นาจะชวยใหสามารถดําเนินการไดสะดวกราบรื่นมากขึ้น
ประกอบกับตองการจะเรงการกอสรางใหเสร็จโดยเร็ว หากจําเปนที่
จะตองรอกลุมผูถือหุนเดิมในการดําเนินการจัดหาเงินมาเพื่อรวม
ลงทุนอาจทําใหโครงการไมสามารถเริ่มตนไดตามที่กําหนดไว ทั้งนี้
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2254 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

ลักษณะรายการ

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
งวดป 2554
งวด 9 เดือนป 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

จนกวาจะครบมูลคา ซึ่งตอมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ไดบริษัทไดซื้อหุนสามัญจากนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน ทั้ง
จํานวนแลว

- บริษัท สุรชัย(1997) จํากัด (บริษัทยอย) กูยืมเงินระยะสั้น
จากนายสุรชัย
งามสกุลรุงโรจน
เพื่อใชจายในการ
ดําเนินงานทั่วไปของ บริษัท สุรชัย(1997) จํากัด โดยไมมี
การคิดดอกเบี้ยระหวางกัน
ทั้งนี้ บริษัท สุรชัย(1997) จํากัด จะดําเนินการชําระคืนเงินกู
จํานวนดังกลาวภายในเดือนธันวาคม 2555
- บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
- บริษัท สุรชัย (1997) โซลาร จํากัด (บริษัทยอย) กูยืมเงิน
ระยะสั้นจากนายสุรชัย งามสกุลรุงโรจน อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 2.25 ตอป เพื่อใชในการเพิ่มทุนของ บริษัท อีเอ โซลา
จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอยของบริษัท
- บริษัทมีดอกเบี้ยจายจากรายการดังกลาว
- บริษัทมีดอกเบี้ยคางจายจากรายการดังกลาว ณ วันสิ้นงวด
บัญชี

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล

ยอดตนงวด --กูเพิ่ม 0.24
ชําระคืน --ยอดปลายงวด 0.24

ยอดตนงวด 0.24
กูเพิ่ม 0.01
ชําระคืน --ยอดปลายงวด 0.25

2554 ไดมีมติอนุมัติเงินกูยืมดังกลาวแลว นอกจากนี้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการดังกลาวมีความจําเปนและเปน
ประโยชนตอบริษัทยอย เพื่อใหบริษัท อีเอ โซลา จํากัด สามารถ
ดําเนินการกอสรางโรงไฟฟาพลังงานแสงอาทิตยไดตามเงื่อนไข
สัญญาเงินกูกับสถาบันการเงินและมีอัตราดอกเบี้ยที่ไมต่ํากวา
ตนทุนทางการเงินของบริษัทและเพื่อเปนการชดเชยความเสี่ยงใน
การใหกูยืมของบริษัท
เปนการกูยืมเพื่อใชจายในการดําเนินงานทั่วไปของบริษัท
โดย
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
จําเปน
และเปนประโยชนตอบริษัทยอยเพื่อใหมีเงินหมุนเวียน
เพียงพอ

----ยอดตนงวด --กูเพิ่ม 30.60
ชําระคืน --ยอดปลายงวด 30.60
0.23
0.23

----ยอดตนงวด 30.60
กูเพิ่ม --ชําระคืน (30.60)
ยอดปลายงวด --0.44
---

เพื่อใชในการเพิ่มทุนของ บริษัท อีเอ โซลา จํากัด ใหเปนไปตาม
เงื่อนไขการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินในการกอสรางโรงไฟฟา
พลังงานแสงอาทิตย ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็น
วารายการดังกลาวมีความจําเปนและปนประโยชนตอบริษัทยอย
เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขในสวนของทุนตามสัญญาเงินกูกับ
สถาบันการเงิน
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบสําหรับป 2554 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 คณะกรรมการตรวจสอบไดให
ความสําคัญกับการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบยึดหลักเกณฑวารายการที่เกิดขึ้นและ
ยอมรับไดตองอยูในกรอบหลักเกณฑ 3 ประการ ดังนี้
1) เปนรายการที่มีความจําเปนและเปนประโยชนตอบริษัทและตอผูถือหุนรายยอยและรายใหญ โดยเทาเทียมกัน
2) มูลคาสินคา/บริการที่แลกเปลี่ยนอยูในหลักเกณฑราคาตลาด/มูลคายุติธรรม
3) ดําเนินการตามระเบียบที่บริษัทกําหนดและ/หรือไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจอนุมัติ
สําหรับการคาขายสินคาของบริษัทกับบริษัทยอยและบริษัทที่เกี่ยวโยงกันใชราคาเชนเดียวกับการคากับ
บุคคลภายนอกทั่วไป สําหรับการบริการใหแกบริษัทยอยก็เปนราคาที่ตกลงรวมกันโดยคํานวณเปนอัตราคงที่รายเดือนซึ่ง
ยอมรับไดตามหลักเกณฑ สวนการใหกูยืมเงินใชอัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยของธนาคารพาณิชยแหงใหญเปนเกณฑ
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
บริษัทใหความสําคัญตอการพิจารณารายการตาง ๆ อยางโปรงใส และประโยชนตอบริษัทเปนสําคัญ ดังนั้นจึงให
ความสําคัญตอการปองกันรายการที่อาจเปนความขัดแยงทางผลประโยชน รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหวางกัน
โดยมีหลักเกณฑที่สําคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี้
- หลักเกณฑความจําเปนในการเขาทํารายการจะตองเปนประโยชนตอบริษัท มีจริยธรรมในการดําเนินธุรกิจ
โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาด
ทุน รวมถึงขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
- หลักเกณฑราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางดานราคาที่ฝายบริหารเห็นสมควรอนุมัติวามี
เงื่อนไขตาง
ๆ
เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาดเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก รวมถึงใหความเห็นกอนเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผูถือหุน (แลวแต
กรณี) ใหพิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญ
ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้น
จะใหบริษัทจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกลาว
เพื่อนําไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผูถือหุน (แลวแตกรณี) ซึ่งผูที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ
ทํารายการ กรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลคาไมสูงและไมสามารถสืบราคาได คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาจากความคุมคาของรายการที่เกิดขึ้น
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในอดีตที่ผานมา บริษัทมีการทํารายการระหวางกันบางรายการที่บริษัทไมสามารถหาราคาเปรียบเทียบได เชน
การเสนอขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วใหกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ตามโครงสรางตนทุนน้ํามันดีเซล (B0) ที่บริษัทซื้อจากผูคาราย
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จํากัด (มหาชน)

หนึ่ง ซึ่งโครงสรางตนทุนดังกลาวมีเพียงบริษัทที่เกี่ยวของกันนี้ที่ยอมรับเงื่อนไขราคาดังกลาวได โดยเปนราคาที่ตองยอมรับ
ความผันผวนจากราคาเฉลี่ยทั้งสัปดาห และแตกตางจากลูกคารายอื่น ๆ ของบริษัท ทําใหบริษัทไมสามารถเสนอราคา
เปรียบเทีย บได แตบ ริ ษัท ไดใ ชแ นวทางในการพิจ ารณาเรื่อ งความเสี่ย งและผลตอบแทนที่ ไ ดรับ มาใช เป น เกณฑ การ
พิจ ารณาแทน อย า งไรก็ตาม ในป 2555 บริษั ท ไดยึด แนวทางการทํา รายการที่เ กี่ย วโยงกัน ตามมาตรา 89/12 แห ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ในการพิจารณาการทํารายการระหวางกันแลว ฝายบริหาร
ของบริษัทเห็นควรที่จะหยุดการทําธุรกรรมการซื้อขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว เนื่องจากไม
สามารถหาราคาเปรียบเทียบได โดยในป 2555 บริษัทไมมีการซื้อขายน้ํามันดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาว
แลว
เมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทจะดูแลใหบริษัทปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประกาศของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน รวมถึงขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายซึ่งสินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน
ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอย เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขตางๆ ให
เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่
บริษัทจะดําเนินการให
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือสํานักงานกฎหมาย เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุน ตามแตกรณี
ทั้งนี้
บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัท
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