บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่างกัน
11.1 รายการระหว่างกัน
รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึนในรอบบัญชีปี 2554 และงวด 9 เดือนสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีดังนี
บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่ โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดังนี
บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทย่อยที่มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทถือหุ้นรวมกันไม่เกิน 10% : - ไม่มี บุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย :
1. บริษัท ซี.ซี.ออยล์ จากัด
- เป็นบริษัทของนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และเครือญาตินายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
ธุรกิจ : ขายส่งนามันเชือเพลิง
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คนประกอบด้วย
25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกุลชัย
3) นางสาวชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
4) นางพรรณิภา ชนกนาชัย
5) นางสาวอังคนา บูรณะวัฒนากูล
2. บริษัท มาลีออยล์ จากัด
- เป็นบริษัทของนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และเครือญาตินายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
ธุรกิจ : ขายส่งนามันเชือเพลิง
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบด้วย
25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกุลชัย
3) นางสาวชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
4) นางพรรณิภา ชนกนาชัย
5) นางสาวอังคนา บูรณะวัฒนากูล
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รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่ม=ี )
งวดปี 2554 งวด 9 เดือนปี 2555
สินสุด 31 ธ.ค. 54 สินสุด 30 ก.ย. 55









บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
3. บริษัท ทู พลัส วัน ออยล์ จากัด
ธุรกิจ : ขายส่งนามันเชือเพลิง
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบด้วย
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นางสาวนารถวิภา เจียรนิลกุลชัย
3) นางสาวชลัฐพร เจียรนิลกุลชัย
4) นางพรรณิภา ชนกนาชัย
5) นางสาวอังคนา บูรณะวัฒนากูล
4. บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จากัด
ธุรกิจ : บริการขนส่งเชือเพลิง
คณะกรรมการบริษัทมี 5 คน ประกอบด้วย
1) นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
2) นายณัฐภพ รัตนสุวรรณทวี
3) นางสาวสายชล สัมฤทธิจามร
4) นางสาวชมพูนุช เคารพกิตติวงศ์
5) นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์

5. บริษัท สตาร์ แก๊ส จากัด
ธุรกิจ : ขายส่งเชือเพลิง
คณะกรรมการบริษัทมี 3 คน ประกอบด้วย

ลักษณะความสัมพันธ์

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่ม=ี )
งวดปี 2554 งวด 9 เดือนปี 2555
สินสุด 31 ธ.ค. 54 สินสุด 30 ก.ย. 55

- เป็นบริษัทของนายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย และเครือญาตินายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) / กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท / กรรมการบริหาร





- เป็นบริษัททีน่ ายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10.00 ของทุนชาระแล้วของบริษัท อาร์.เอ.
โลจิสติคส์ จากัด และดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
- เป็นบริษัทที่นายสมโภชน์ อาหุนัย ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 .00 ของทุนชาระแล้วของบริษัท อาร์.เอ.โลจิ
สติคส์ จากัด
- นายวุฒิเลิศ เจียรนิลกุลชัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 2.00 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) และดารงตาแหน่งในบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และกรรมการบริหาร
- นายสมโภชน์ อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 25
กรกฎาคม 2555) และดารงตาแหน่งในบริษัทเป็น กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิก
ดาเนินกิจการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสินเดือนเมษายน 2555 ทาให้ในไตรมาสที่ 3/2555
เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทดังกล่าวแล้ว
- เป็นบริษัทที่นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
- นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ์ เป็นภรรยาของนายสุวิชา พานิชผล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อย
ละ 4.65 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555) และดารงตาแหน่งในบริษัทเป็นกรรมการ
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1) นางสาวณิชมน เคารพกิตติวงศ์
2) นายธราธิป ธาราธรรมรัตน์
3) นางสาวสายชล สัมฤทธิจามร

6. บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด
ธุรกิจ : บริการข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตและ
จาหน่ายสินค้าเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
คณะกรรมการบริษัทมี 4 คน ประกอบด้วย
1) นายพรเลิศ เตชะรัตโนภาส
2) นางสาวสมบัติศิริ บาลี
3) นายพัฒนศักดิ์ เชาวกุล
4) นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย
7. บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน)
ธุรกิจ : รับประกันภัยต่างๆ
คณะกรรมการบริษัทมี 15 คน ประกอบด้วย
1) นายสมใจนึก เองตระกูล
2) นายวรชัย ปิยสุนทราวงษ์
3) นางพรรณขนิตตา บุญครอง
4) พลเอกสมชาย ธนะรัชต์
5) นางสาวโสภาวดี เลิศมนัสชัย
6) นายประสิทธิ์ ดารงชัย

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ ในช่วงปี 2554 และไตรมาสที่ 1 ปี 2555 (ปัจจุบันนายสุวิชา พานิช
ผลลาออกจากตาแหน่งกรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการของบริษัทแล้ว มีผลตังแต่วันที่ 31
มีนาคม 2555 เป็นต้นไป)
หมายเหตุ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิก
ดาเนินกิจการขายผลิตภัณฑ์ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสินเดือนเมษายน 2555 ทาให้ในไตรมาสที่ 3/2555
เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีรายการระหว่างกันกับบริษัทดังกล่าวแล้ว
- เป็นบริษัทที่นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ
- นางสาวสุภาภรณ์ อาหุนัย เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 0.75 ของทุนชาระแล้ว (ข้อมูล ณ วันที่
25 กรกฎาคม 2555) และดารงตาแหน่งในบริษัทเป็นผู้อานวยการฝ่ายการเงิน และเป็นน้องสาวของนาย
สมโภชน์ อาหุนัย ซึ่งเป็นกรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัท

- เป็นบริษัทที่นายสมใจนึก เองตระกูล ดารงตาแหน่งเป็นประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
- นายสมใจนึก เองตระกูล ดารงตาแหน่งในบริษัทเป็น ประธานกรรมการ

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 178

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่ม=ี )
งวดปี 2554 งวด 9 เดือนปี 2555
สินสุด 31 ธ.ค. 54 สินสุด 30 ก.ย. 55









บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
7) นายวินัย ลาเลิศ
8) นายสีมา สีมานันท์
9) นางพัชรศิริ เกียรติกาจาย
10) นางจรี วุฒิสันติ
11) นางพรรณี สถาวโรดม
12) นายสมพร สืบถวิลกุล
13) นายมารุต สิมะเสถียร
14) นางปริศนา ประหารข้าศึก
15) นางสาวนงเยาว์ พาชีรัตน์
8. นายสมใจนึก เองตระกูล
9. นายสมโภชน์ อาหุนัย

10. นายสุธรรม ส่งศิริ
11. นายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์

ลักษณะความสัมพันธ์

- ประธานกรรมการบริษัท
- กรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใน
บริษัทในสัดส่วนร้อยละ 47.62 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระแล้วของบริษัท (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555)
- กรรมการ กรรมการบริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.08 ของทุนจดทะเบียนที่ชาระ
แล้วของบริษัท (ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2555)
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 23.33 ของทุนชาระแล้วของบริษัท สุรชัย (1997) จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท สุรชัย (1997) จากัด
- ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 14.70 ของทุนชาระแล้วของบริษัท อีเอ โซล่า จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท และดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด
หมายเหตุ : ปัจจุบัน คุณสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นและกรรมการในบริษัท สุรชัย (1997)
จากัด, บริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด และบริษัท อีเอ โซล่า จากัด นับตังแต่วันที่ 3 กันยายน 2555 เป็น
ต้นไป เนื่องจากนายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ได้ขายหุ้นทังหมดให้แก่บริษัทเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
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รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่ม=ี )
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึนในรอบบัญชีปี 2554 และงวด 9 เดือนสินสุดวันที่ 30 กันยายน 2555 มีดังนี
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

1. บริษัท ซี.ซี.ออยล์ จากัด

ลักษณะรายการ

- บริษัทขายนามันดีเซลหมุนเร็ว (B4) ให้แก่ลูกค้าทัง 3 ราย
โดยใช้ต้นทุนราคานามันเฉลี่ยทังสัปดาห์ในการคิดคานวณ
ซึ่งโครงสร้างราคาดังกล่าว ทางกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทที่
2. บริษัท มาลีออยล์ จากัด
เกี่ยวข้องกับนายวุฒิเลิศฯ สามารถยอมรับโครงสร้างต้นทุน
ราคาดังกล่าว
ที่จะรับรู้ความผันผวนของราคาตลอดทัง
3. บริษัท ทู พลัส วัน ออยล์
สัปดาห์ได้ (เป็นโครงสร้างต้นทุนราคาที่บริษัทได้รับจาก
จากัด
ผู้ขายนามันดีเซล (B0) รายหนึ่ง) ทังนีโครงสร้างต้นทุนราคา
ที่บริษัทได้รับจากผู้ขายนามันดีเซล (B0) รายอื่นจะมีความ
แตกต่างกัน โดยรายอื่นจะคิดต้นทุนราคา B0 แบบ Spot
Rate และการจาหน่ายให้กับลูกค้าของบริษัท จะขึนอยู่กับ
ระดับการยอมรับความเสี่ยงของโครงสร้างต้นทุนที่แตกต่าง
กัน
- บริษัทมียอดลูกหนีการค้าจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน
งวดบัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
135.26
--63.15
--112.61
---

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่ารายได้และกาไรให้กับบริษัท บริษัทจึงได้เสนอ
ขายนามันดีเซลหมุนเร็ว (B4) ตามโครงสร้างต้นทุนนามันดีเซล
(B0) ที่บริษัทซือจากผู้ค้ารายหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างต้นทุนดังกล่าวมี
เพียง 3 บริษัทนีที่ยอมรับเงื่อนไขราคาดังกล่าวได้ ซึ่งเป็นราคาที่ต้อง
ยอมรับความผันผวนจากราคาเฉลี่ยทังสัปดาห์
คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมกรรมการบริหารครังที่ 8/2555 เมื่อวันที่
16 สิงหาคม 2555 มีการอนุมัติระงับการทาธุรกิจขายนามันดีเซล
หมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายวุฒิเลิศจนกว่าจะสามารถหา
มาตรการในการกาหนดราคาเพื่อให้เกิดความเหมาะสมและ
สามารถเปรียบเทียบกับราคาตลาดได้
เนื่องจากบริษัทยังไม่
----สามารถเปรียบเทียบราคาซือขายกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันกับราคา
----ตลาดได้ จากโครงสร้างต้นทุนนามันดีเซล (B0) ที่แตกต่างกัน
(7.59)*
--ทังนี ที่ปรึกษาทางการเงินได้ตรวจสอบแล้วว่า การขายสินค้า
ให้แก่บริษัทที่เกี่ยวข้องกับนายวุฒิเลิศข้างต้น มีอัตรากาไรขันต้นไม่
แตกต่างจากการขายให้แก่ลูกค้ารายอื่น ๆ และในอนาคตบริษัทจะ
ไม่ขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง / บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่
ไม่สามารถหาราคาตลาดเพื่อเปรียบเทียบได้
* บริษัท ทู พลัส วัน ออยล์ จากัด ซือสินค้าจากบริษัท แต่
2
2 รัฐบาลได้ประกาศ
2
2 ทัง
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

4. บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ - บริษัทว่าจ้าง บริษัท อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จากัด ให้ขนส่งก๊าซ
จากัด
ปิโตรเลียมเหลว (LPG)
- บริษัทมียอดเจ้าหนีอื่นจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

5. บริษัท สตาร์ แก๊ส จำกัด

- บริษัทจ่ายค่านายหน้าให้แก่ บริษัท สตาร์ แก๊ส จากัด ใน
การเป็นตัวแทนขายก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG)
- บริษัทมียอดเจ้าหนีอื่นจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
นามันดีเซลพืนฐาน (B0) และนามันดีเซลหมุนเร็ว ส่งผลให้ บริษัท ทู พลัส วัน ออยล์ จากัด
ได้รับการชดเชยในส่วนนี บริษัทฯ จึงต้องดาเนินการขอเงินชดเชยนามันดังกล่าวแทนบริษัท ทู พลัส วัน ออยล์
จากัด
บริษัท ทู พลัส วัน ออยล์ จากัด เป็นรายการเจ้าหนีอื่นจานวน 7.59 ล้านบาท
33.59
11.04
เนื่องจากบริษัทไม่ต้องการรับความเสี่ยงในเรื่องรถขนส่งในธุรกิจ
ก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ประกอบกับ ธุรกิจ LPG ของบริษัทอยู่
4.64
--ในช่วงเริ่มต้นและการศึกษาความเป็นไปได้ของการดาเนินธุรกิจ จึง
ไม่ตอ้ งการใช้เงินลงทุนสูงในเรื่องรถขนส่ง บริษัทจึงได้ว่าจ้าง บริษัท
อาร์.เอ.โลจิสติคส์ จากัด ในการขนส่งแทน โดยบริษัทได้ทาการ
เปรียบเทียบอัตราค่าขนส่งกับผู้รับจ้างรายอื่น พบว่าค่าบริการที่
เสนอมาต่ากว่าบริษัทอื่นซึ่งไม่ได้เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทังนี
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล และมีราคาค่าขนส่งต่ากว่าราคาตลาด
อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิกดาเนินธุรกิจจาหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสินเดือนเมษายน 2555 เพือ่ ให้บริษัท
มุ่งเน้นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลักเป็นสาคัญ
11.86
3.39
เนื่องจากบริษัทไม่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจขายก๊าซปิโตรเลียม
เหลว (LPG) และไม่มีบุคลากรที่จะดาเนินการ อีกทังเพื่อหลีกเลี่ยง
1.15
--ความเสี่ยงเกี่ยวกับลูกหนีการค้า บริษัทจึงตกลงให้ บริษัท สตาร์
แก๊ส จำกัด เป็นตัวแทนขายปลีก และรับประกันการชาระหนีทังหมด
ของลูกหนีการค้า ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และผลตอบแทนของแต่ละ
ฝ่ายได้พิจารณาจากความเสี่ยงที่แต่ละฝ่ายเป็นผู้รับอย่างเหมาะสม
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

แล้ว

6. บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท - บริษัทว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด ในการให้
จากัด
คาปรึกษา ดูแล แก้ไข ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
- ระยะเวลาสัญญา 1 ปี (ตังแต่ 1 กันยายน 2554 ถึง 30
สิงหาคม 2555) ค่าบริการ 25,000 บาทต่อเดือน
- ระยะเวลาสัญญาตังแต่ 1 กันยายน 2555 เป็นต้นไป
ค่าบริการ 30,000 บาทต่อเดือน ประกอบด้วย ค่าดูแล
ให้คาปรึกษา และแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์
- บริษัทว่าจ้าง บริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด ในการ
ออกแบบเว็บไซต์ของบริษัท
- บริษัทมียอดเจ้าหนีอื่นจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี
7. บริษัท ทิพยประกันภัย - บริษัทมีการทาการประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สินของ
จากัด (มหาชน)
โรงงานผลิตนามันไบโอดีเซล กับ บริษัท นาสินประกันภัย
จากัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไขการประกันภัย
ร่วม ระหว่าง บริษัท นาสินประกันภัย จากัด (มหาชน)ใน
อัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ บริษัท ทิพย
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงิน

0.12

0.25

---

0.05

0.03

0.06

0.16

0.38
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อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังที่ 2/2555
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติอนุมัติการเลิกดาเนินธุรกิจจาหน่าย
ก๊าซปิโตรเลียมเหลวภายในสินเดือนเมษายน 2555 เพื่อให้บริษัท
มุ่งเน้นการจาหน่ายผลิตภัณฑ์หลักเป็นสาคัญ
เนื่องจากบริษัทยังไม่สามารถสรรหาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ(IT)
เข้ามารับรองการปฏิบัติงานภายในบริษัทตาม
โครงสร้างองค์กรที่กาหนดไว้
ทาให้บริษัทมีความจาเป็นในการ
ว่าจ้างบริษัท ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด เข้ามาดูแลงานทางด้าน IT ซึ่ง
บริษัทมีการเปรียบเทียบราคาการว่าจ้างตามอัตราโครงสร้าง
บุคลากรและเงินเดือนที่บริษัทกาหนดไว้ให้กับบุคลากรทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) อย่างเหมาะสม และสาหรับการออกแบบ
เว็บไซต์ให้กับบริษัทก็มีราคายุติธรรมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมี
ความจาเป็น มีความเหมาะสมของราคาและเป็นประโยชน์กับธุรกิจ
ของบริษัท
เป็นการทาประกันภัยกับบริษัทประกันภัยภายนอกที่ไม่เป็นบริษัทที่
เกี่ยวข้องกับบริษัทแต่มีเงื่อนไขการทาประกันภัยร่วมกับบริษัท
ประกันภัยที่เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน
ซึ่งเป็นไปตามราคาตลาด
โดยทั่วไป นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจาเป็น สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท มีค่าเบียประกันภัยคุ้มค่า (เพิ่มการประกันอุทกภัย)

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

เอาประกันภัย
- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตังแต่ 19 สิงหาคม 2554 ถึง
18 สิงหาคม 2555) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม
740.00 ล้านบาท
- ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตังแต่ 19 สิงหาคม 2555 ถึง
19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอาประกันภัยรวม
700.00 ล้านบาท
- บริษัทมีการทาการประกันความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ของโรงงานผลิตนามันไบโอดีเซล กับ บริษัท นาสิน
ประกันภัย จากัด (มหาชน) ภายใต้กรมธรรม์ที่ใช้เงื่อนไข
การประกันภัยร่วม ระหว่าง บริษัท นาสินประกันภัย จากัด
(มหาชน)ในอัตราร้อยละ 50 ของวงเงินเอาประกันภัย และ
บริษัท ทิพยประกันภัย จากัด (มหาชน) ในอัตราร้อยละ 50
ของวงเงินเอาประกันภัย ระยะเวลาประกันภัย 1 ปี (ตังแต่
19 สิงหาคม 2555 ถึง 19 สิงหาคม 2556) โดยมีวงเงินเอา
ประกันภัยรวม 20.00 ล้านบาท
- บริษัทมีค่าเบียประกันจ่ายล่วงหน้าจากรายการดังกล่าว ณ
วันสินงวดบัญชี (ซึ่งค่าเบียประกันภัยโรงงานดังกล่าวถูก
บันทึกเป็นต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายในการผลิต)
(ซึ่งค่าเบียประกันภัยโรงงานดังกล่าวถูก
บันทึกเป็นต้นทุนขาย – ค่าใช้จ่ายในการผลิต)

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

0.27

0.89

---

1.06
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

8. นายสมใจนึก เองตระกูล

- บริษัทว่าจ้างนายสมใจนึก เองตระกูล เป็นที่ปรึกษาพัฒนา
ธุรกิจ โดยจ่ายค่าที่ปรึกษามูลค่า 100,000 บาทต่อเดือน
ระยะเวลาสัญญาดังนี
- 1 มี.ค. 53 ถึง 28 ก.พ. 54 เป็นระยะเวลา 1 ปี
- 1 มี.ค. 54 ถึง 28 ก.พ. 55 เป็นระยะเวลา 1 ปี
- 1 มี.ค. 55 ถึง 28 ก.พ. 56 เป็นระยะเวลา 1 ปี
- บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน
งวดบัญชี
- บริษัทกู้ยืมเงินจากนายสมโภชน์ อาหุนัย เพื่อใช้เป็น
หลักประกันในการคาประกันการยื่นข้อเสนอขายไฟฟ้าต่อ
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยสาหรับการลงทุนใน
โรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัทในอนาคต ในรูปตั๋วสัญญา
ใช้เงิน ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 จานวนเงิน 40.00 ล้าน
บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 7.25 ต่อปี โดยกาหนดให้
ดาเนินการจ่ายชาระเงินกู้จานวนนีเมื่อบริษัทได้ดาเนินการ
กู้ยืมเงินกับธนาคารแล้วเสร็จ ทังนี ณ วันที่ 30 กันยายน
2555 บริษัทได้ชาระคืนเงินกู้ครบทังจานวนแล้ว
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี
- บริษัท อีเอ โซล่า จากัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหุนัย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ลงวันที่ 23
เมษายน 2555 จานวน 19 ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ

9. นายสมโภชน์ อาหุนัย

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
1.20
0.90

---

---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม --ชาระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม 40.00
ชาระคืน (40.00)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.88
---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม --ชาระคืน ---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม 19.00
ชาระคืน (19.00)
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เพื่อให้คาปรึกษาในการพัฒนาธุรกิจขององค์กร โดยได้มีมติอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน
2554 และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2555 แล้ว นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อ
บริษัท

การกู้ยืมดังกล่าวเกิดขึนจากความจาเป็นในการออกหนังสือคา
ประกันเพื่อเป็นหลักประกันในการยื่นข้อเสนอการขายไฟฟ้าใน
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานลมของบริษัท และเป็นแหล่งเงินทุนที่
สามารถจัดหาได้ในระยะเวลาอันสันเพื่อให้ดาเนินการได้ทันท่วงที
โดยมีการพิจารณาอัตราดอกเบียโดยใช้อัตราดอกเบีย MLR เฉลี่ย
ของ 3 ธนาคารใหญ่ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จากัด (มหาชน),
ธนาคาร กสิกรไทย จากัด (มหาชน) และธนาคารไทยพาณิชย์
จากัด (มหาชน) ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และอัตราดอกเบียใช้ค่าเฉลี่ย
ของอัตราดอกเบียสถาบันการเงิน

เพื่อให้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด นาเงินกู้ยืมจานวน 19 ล้านบาทนี
ไปคืนเงินกู้ให้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน) จานวน
12 ล้านบาท และนาไปให้กู้แก่บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

6.50 ต่อปี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม เพื่อนาเงินกู้ยืมนีไป
คืนเงินกู้ให้แก่ บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)
จานวน 12 ล้านบาท และเพื่อนาเงินกู้ยืมนีไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี จานวน
6.30 ล้านบาท
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

- บริษัท อีเอ โซล่า จากัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหุนัย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ลงวันที่ 21
พฤษภาคม 2555 จานวน 14.47 ล้านบาท อัตราดอกเบีย
ร้อยละ 6.50 ต่อปี เพื่อนาเงินกู้ยืมนีไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมา
ก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี กาหนดชาระคืนเมื่อทวง
ถาม
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
ยอดปลายงวด --ยอดปลายงวด ---

-----

0.44
---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม --ชาระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม 14.47
ชาระคืน (14.47)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.26
---

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 185

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์
จังหวัดลพบุรี อีกจานวน 6.30 ล้านบาท ตามเงื่อนไขของสัญญา
เงินกู้ลงวันที่ 19 เมษายน 2555 ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบียจากนายสมโภชน์ อาหุนัย จากเดิมอัตราร้อยละ 7.13 ต่อปี
เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตราดอกเบียเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบียสถาบันการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตังแต่วันที่ทา
การกู้ยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทารายการเพราะ
มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เพื่อให้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด นาเงินกู้ยืมนีไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี จานวน 14.47 ล้านบาท ตาม
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2555 เพื่อให้การดาเนินงาน
เสร็จทันตามกาหนดเงื่อนไข ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบียจากนายสมโภชน์ อาหุนัย จากเดิมอัตราร้อยละ 7.13 ต่อปี
เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตราดอกเบียเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบียสถาบันการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตังแต่วันที่ทา
การกู้ยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทารายการเพราะ

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

- บริษัท อีเอ โซล่า จากัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหุนัย ในรูปตั๋วสัญญาใช้เงิน ลงวันที่ 7 มิถุนายน
2555 จานวน 2.80 ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ 6.50 ต่อ
ปี
เพื่อนาเงินกู้ยืมนีไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้าง
โครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต
8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม --ชาระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม 2.80
ชาระคืน (2.80)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.04
---

- บริษัท อีเอ โซล่า จากัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหุนัย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2555 จานวน 6.60
ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ 6.50 ต่อปี เพื่อนาเงินกู้ยืมนี
ไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม --ชาระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม 6.60
ชาระคืน (6.60)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.08
---
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มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เพื่อให้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด นาเงินกู้ยืมนีไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี จานวน 2.80 ล้านบาท ตาม
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2555 เพื่อให้การดาเนินงานเสร็จ
ทันตามกาหนด ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบียจากนายสมโภชน์ อาหุนัย จากเดิมอัตราร้อยละ 7.13 ต่อปี
เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตราดอกเบียเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบียสถาบันการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตังแต่วันที่ทา
การกู้ยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทารายการเพราะ
มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เพื่อให้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด นาเงินกู้ยืมนีไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี จานวน 6.60 ล้านบาท ตาม
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2555 เพื่อให้การดาเนินงานเสร็จ
ทันตามกาหนด ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบียจากนายสมโภชน์ อาหุนัย จากเดิมอัตราร้อยละ 7.13 ต่อปี

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

10. นายสุธรรม ส่งศิริ

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

- บริษัท อีเอ โซล่า จากัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินจากนาย
สมโภชน์ อาหุนัย ลงวันที่ 9 ฎ 2555 จานวน 2.30
ล้านบาท อัตราดอกเบียร้อยละ 6.50 ต่อปี เพื่อนาเงินกู้ยืมนี
ไปให้กู้แก่บริษัทรับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงาน
แสงอาทิตย์ ขนาดกาลังการผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี
กาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม --ชาระคืน --ยอดปลายงวด ---

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม 2.30
ชาระคืน (2.30)
ยอดปลายงวด ---

-----

0.02
---

- บริษัทว่าจ้างนายสุธรรม ส่งศิริ เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการ
พัฒนาบุคลากร โดยจ่ายค่าที่ปรึกษามูลค่า 75,000บาทต่อ
เดือน ระยะเวลาสัญญา 1 กุมภาพันธ์ 2554 ถึง 31
กรกฎาคม 2554 และ 1 สิงหาคม 2554 ถึง 31 ตุลาคม
2554 รวมระยะเวลา 9 เดือนสาหรับปี 2554
สาหรับปี 2555 บริษัททาสัญญาว่าจ้างนายสุธรรม ส่งศิริ

0.68

---
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตราดอกเบียเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบียสถาบันการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตังแต่วันที่ทา
การกู้ยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทารายการเพราะ
มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เพื่อให้ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด นาเงินกู้ยืมนีไปให้กู้แก่บริษัท
รับเหมาก่อสร้างโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ขนาดกาลัง
การผลิต 8 เมกะวัตต์ จังหวัดลพบุรี จานวน 2.30 ล้านบาท ตาม
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 4
ฎ
2555 เพือ่ ให้โครงการเสร็จทัน
ตามกาหนด ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
โดยมติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครังที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2555 มี
มติเห็นชอบในหลักการที่จะขอพิจารณาเพื่อขอปรับลดอัตรา
ดอกเบียจากนายสมโภชน์ อาหุนัย จากเดิมอัตราร้อยละ 7.13 ต่อปี
เป็นร้อยละ 6.50 ต่อปี ซึ่งต่ากว่าอัตราดอกเบียเฉลี่ยของอัตรา
ดอกเบียสถาบันการเงิน โดยให้มีผลย้อนหลังไปนับตังแต่วันที่ทา
การกู้ยืม ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบการทารายการเพราะ
มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในองค์กร โดยได้มีมติอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554
และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2555 แล้ว นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า
รายการดังกล่าวมีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท และ
ปัจจุบันบริษัทได้บรรจุนายสุธรรม ส่งศิริ เป็นพนักงานบริษัทแล้ว

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

11. นายสุรชัย งามสกุล
รุ่งโรจน์

-

-

เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลากร โดยจ่ายค่าที่
ปรึกษามูลค่า 40,000 บาทต่อเดือน ระยะเวลาสัญญา 1 ปี
(ตังแต่ 1 มีนาคม 2555 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2556) ซึ่งตังแต่
วันที่ 31 มีนาคม 2555 เป็นต้นไป บริษัทได้บรรจุนายสุธรรม
ส่งศิริ เป็นพนักงานบริษัท ซึ่งได้รับค่าตอบแทนเป็นราย
เดือนในฐานะพนักงาน ทาให้ในปี 2555 ไม่มีรายการ
ระหว่างกันแล้ว
บริษัทมีค่าใช้จ่ายค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสิน
งวดบัญชี
บริษัทได้ให้เงินกู้ยืมแก่ นายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ตาม
สัญญาเงินกู้ลงวันที่ 1 กันยายน 2554 วงเงิน 60.00 ล้าน
บาท อัตราดอกเบียร้อยละ 12.00 ต่อปี โดยกาหนดครบ
ชาระเงินกู้วันที่ 31สิงหาคม 2565 หรือก่อนหน้า
บริษัทมีดอกเบียรับจากรายการดังกล่าว
บริษัทมีดอกเบียค้างรับจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

- นายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ได้จานาหุ้นสามัญของ บริษัท อี
เอ โซล่า จากัด ที่ตนเองเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์จานวน
294,000 หุ้น ให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่ง เมื่อวันที่ 25
ตุลาคม 2554 เพื่อคาประกันการชาระหนีเงินกู้ยืมสาหรับ
การก่อสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของ บริษัท อีเอ
โซล่า จากัด และจานาเป็นลาดับสองให้แก่เงินกู้ยืมจาก

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

เมื่อเดือนมีนาคม 2555

---

---

ยอดต้นงวด --ให้กู้เพิ่ม 60.00
รับชาระคืน --ยอดปลายงวด 60.00
2.41
2.41

ยอดต้นงวด 60.00
ให้กู้เพิ่ม --ชาระคืน (60.00)
ยอดปลายงวด --4.59
---

---

---

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 188

เนื่องจากก่อนบริษัทดาเนินการเข้าซือกิจการใน บริษัท สุรชัย(1997)
จากัด นายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัท
สุรชัย(1997) จากัด และตามข้อตกลงในการซือขายกิจการ บริษัท
ได้ให้สิทธิแก่กลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมที่จะเข้ามาร่วมลงทุนในสัดส่วนร้อยละ
30 และผู้ถือหุ้นเดิมมีความต้องการที่จะลงทุนร่วมกับบริษัท แต่
เนื่องจากมีข้อจากัดด้านการเงิน
จึงได้ขอความช่วยเหลือทาง
การเงินเพื่อการลงทุนในหุ้นของ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ซึ่งทาง
คณะผู้บริหารได้มีการพิจารณาแล้ว
เห็นว่าในการดาเนินการ
ก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่จังหวัดลพบุรี
บริษัทจาเป็นที่จะต้องมีผู้
ประสานงานในการดาเนินการเรื่องต่าง ๆ เป็นจานวนมาก และที่
ผ่านมานายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทจน
สามารถดาเนินการลุล่วงไปด้วยดี
จึงมีความเห็นว่าในอนาคต
ระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้านัน
หากบริษัทมีคนในพืนที่เข้าไป
ช่วยเหลือดูแลในเรื่องต่างๆ
น่าจะช่วยให้สามารถดาเนินการได้

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55

บริษัทจนกว่าจะได้ชาระหนีเต็มจานวน และยอมมอบสิทธิ
การรับเงินปันผลหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่จะได้รับจาก บริษัท
อีเอ โซล่า จากัด เพื่อเป็นการชาระหนีเงินต้นและดอกเบีย
จนกว่าจะครบมูลค่า ซึ่งต่อมาเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2555
ได้บริษัทได้ซือหุ้นสามัญจากนายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ ทัง
จานวนแล้ว

- บริษัท สุรชัย(1997) จากัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงินระยะสัน
จากนายสุรชัย
งามสกุลรุ่งโรจน์
เพื่อใช้จ่ายในการ
ดาเนินงานทั่วไปของ บริษัท สุรชัย(1997) จากัด โดยไม่มี
การคิดดอกเบียระหว่างกัน
ทังนี บริษัท สุรชัย(1997) จากัด จะดาเนินการชาระคืนเงินกู้
จานวนดังกล่าวภายในเดือนธันวาคม 2555
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
- บริษัท สุรชัย (1997) โซล่าร์ จากัด (บริษัทย่อย) กู้ยืมเงิน

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

ยอดต้นงวด --กู้เพิ่ม 0.24
ชาระคืน --ยอดปลายงวด 0.24

ยอดต้นงวด 0.24
กู้เพิ่ม 0.01
ชาระคืน --ยอดปลายงวด 0.25

สะดวกราบรื่นมากขึน ประกอบกับต้องการจะเร่งการก่อสร้างให้
เสร็จโดยเร็ว
หากจาเป็นที่จะต้องรอกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมในการ
ดาเนินการจัดหาเงินมาเพื่อร่วมลงทุนอาจทาให้โครงการไม่สามารถ
เริ่มต้นได้ตามที่กาหนดไว้ ทังนีที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครังที่
2/2254 เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ได้มมี ติอนุมัติเงินกู้ยืมดังกล่าว
แล้ว นอกจากนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย
เพื่อให้
บริษัท อีเอ โซล่า จากัด สามารถดาเนินการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ได้ตามเงื่อนไขสัญญาเงินกู้กับสถาบันการเงิน
และมีอัตราดอกเบียที่ไม่ต่ากว่าต้นทุนทางการเงินของบริษัทและ
เพื่อเป็นการชดเชยความเสี่ยงในการให้กู้ยืมของบริษัท
รวมทังในอนาคต คณะกรรมการบริษัทจะดูแลมิให้มีการให้กู้ยืมเงิน
แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อไปลงทุนในบริษัทและ/หรือบริษัทย่อยในลักษณะ
เช่นนีอีก
เป็นการกู้ยืมเพื่อใช้จ่ายในการดาเนินงานทั่วไปของบริษัท
โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
จาเป็น
และเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยเพื่อให้มีเงินหมุนเวียน
เพียงพอ

----ยอดต้นงวด ---

----ยอดต้นงวด 30.60

เพื่อใช้ในการเพิ่มทุนของ บริษัท อีเอ โซล่า จากัด ให้เป็นไปตาม
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บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ระยะสันจากนายสุรชัย งามสกุลรุ่งโรจน์ อัตราดอกเบียร้อย
ละ 2.25 ต่อปี เพื่อใช้ในการเพิ่มทุนของ บริษัท อีเอ โซล่า
จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท
- บริษัทมีดอกเบียจ่ายจากรายการดังกล่าว
- บริษัทมีดอกเบียค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว ณ วันสินงวด
บัญชี

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2554
งวด 9 เดือนปี 2555
และ ณ 31 ธ.ค. 54
และ ณ 30 ก.ย. 55
กู้เพิ่ม 30.60
กู้เพิ่ม --ชาระคืน --ชาระคืน (30.60)
ยอดปลายงวด 30.60
ยอดปลายงวด --0.23
0.44
0.23
---
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

เงื่อนไขการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินในการก่อสร้างโรงไฟฟ้า
พลังงานแสงอาทิตย์ ทังนี คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความจาเป็นและป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อย
เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขในส่วนของทุนตามสัญญาเงินกู้กับ
สถาบันการเงิน
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11.2 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในรายงานคณะกรรมการตรวจสอบสาหรับปี 2554 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้
ความสาคัญกับการตรวจสอบรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบยึดหลักเกณฑ์ว่ารายการที่เกิดขึนและ
ยอมรับได้ต้องอยู่ในกรอบหลักเกณฑ์ 3 ประการ ดังนี
1) เป็นรายการที่มีความจาเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและต่อผู้ถือหุ้นรายย่อยและรายใหญ่ โดยเท่าเทียมกัน
2) มูลค่าสินค้า/บริการที่แลกเปลี่ยนอยู่ในหลักเกณฑ์ราคาตลาด/มูลค่ายุติธรรม
3) ดาเนินการตามระเบียบที่บริษัทกาหนดและ/หรือได้รับอนุมัติจากผู้มีอานาจอนุมัติ
สาหรับการค้าขายสินค้าของบริษัทกับบริษัทย่อยและบริษัทที่เกี่ยวโยงกันใช้ราคาเช่นเดียวกับการค้ากับ
บุคคลภายนอกทั่วไป สาหรับการบริการให้แก่บริษัทย่อยก็เป็นราคาที่ตกลงร่วมกันโดยคานวณเป็นอัตราคงที่รายเดือนซึ่ง
ยอมรับได้ตามหลักเกณฑ์ ส่วนการให้กู้ยืมเงินใช้อัตราดอกเบียเฉลี่ยของธนาคารพาณิชย์แห่งใหญ่เป็นเกณฑ์
11.3 มาตรการหรือขันตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
บริษัทให้ความสาคัญต่อการพิจารณารายการต่าง ๆ อย่างโปร่งใส และประโยชน์ต่อบริษัทเป็นสาคัญ ดังนันจึง
ให้ความสาคัญต่อการป้องกันรายการที่อาจเป็นความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการระหว่าง
กัน โดยมีหลักเกณฑ์ที่สาคัญในการพิจารณาอนุมัติรายการที่เกี่ยวโยงกัน ดังนี
- หลักเกณฑ์ความจาเป็นในการเข้าทารายการจะต้องเป็นประโยชน์ต่อบริษัท มีจริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ
โดยจะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาด
ทุน รวมถึงข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- หลักเกณฑ์ราคายุติธรรม โดยพิจารณาตามความเหมาะสมทางด้านราคาที่ฝ่ายบริหารเห็นสมควรอนุมัติว่า
มีเงื่อนไขต่าง ๆ เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในตลาดเปรียบเทียบกับราคาที่เกิดขึนกับ
บุคคลภายนอก รวมถึงให้ความเห็นก่อนเสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริษัท และ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่
กรณี) ให้พิจารณาอนุมัติรายการตามความเหมาะสม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญ
ในการพิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึน จะให้บริษัทจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
เพื่อนาไปประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบและ/หรือผู้ถือหุ้น (แล้วแต่กรณี) ซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการที่เกี่ยวโยงกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติ
ทารายการ กรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันมีมูลค่าไม่สูงและไม่สามารถสืบราคาได้ คณะกรรมการตรวจสอบจะ
พิจารณาจากความคุ้มค่าของรายการที่เกิดขึน
11.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอดีตที่ผ่านมา บริษัทมีการทารายการระหว่างกันบางรายการที่บริษัทไม่สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ เช่น
การเสนอขายนามันดีเซลหมุนเร็วให้กับบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน ตามโครงสร้างต้นทุนนามันดีเซล (B0) ที่บริษัทซือจากผู้ค้า
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รายหนึ่ง ซึ่งโครงสร้างต้นทุนดังกล่าวมีเพียงบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน นีที่ยอมรับเงื่อนไขราคาดังกล่าวได้ โดยเป็นราคาที่ต้อง
ยอมรับความผันผวนจากราคาเฉลี่ยทังสัปดาห์ และแตกต่างจากลูกค้ารายอื่น ๆ ของบริษัท ทาให้บริษัทไม่สามารถเสนอ
ราคาเปรียบเทียบได้ แต่บริษัทได้ใช้แนวทางในการพิจารณาเรื่องความเสี่ยงและผลตอบแทนที่ได้ รับมาใช้เป็นเกณฑ์การ
พิจารณาแทน อย่ างไรก็ ตาม ในปี 2555 บริษัท ได้ ยึดแนวทางการท ารายการที่ เกี่ย วโยงกั น ตามมาตรา 89/12 แห่ ง
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ในการพิจารณาการทารายการระหว่างกันแล้ว ฝ่ายบริหาร
ของบริษัทเห็นควรที่จะหยุดการทาธุรกรรมการซือขายนามันดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว เนื่องจากไม่
สามารถหาราคาเปรียบเทียบได้ โดยในปี 2555 บริษัทไม่มีการซือขายนามันดีเซลหมุนเร็วกับบริษัทที่เกี่ยวข้องกันดังกล่าว
แล้ว และในอนาคตบริษัทจะไม่ขายสินค้าให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง / บริษัทที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่ไม่สามารถหาราคาตลาด
เพื่อเปรียบเทียบได้
เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้บริษัทปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ประกาศของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมถึงข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการ
เปิดเผยข้อมูลการทารายการทีเ่ กี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทหรือบริษัทย่อย รวมทังปฏิบัติ
ตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกัน
ทังนี หากมีรายการระหว่างกันของบริษัท หรือบริษัทย่อย เกิดขึนกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับความจาเป็นของการเข้าทารายการและความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้
เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึนกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน
บริษัทจะดาเนินการให้
ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทหรือสานักงานกฎหมาย เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี
ทังนี
บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริษัท
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