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11. รายการระหวางกัน

11.1 มลูคาและยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน

มูลคารายการระหวางกัน
(ลานบาท)บุคคล/นิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง
ความสัมพันธ ลักษณะของ

รายการระหวางกัน
2545 30 มิ.ย. 2546

ยอดคงคาง
ณ 30 มิ.ย 2546

(ลานบาท)

ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหวางกัน

1. บริษัท สามชัยพนา จํ ากัด*
 ประกอบกิจการจํ าหนายสงไม
แปรรูปและผลิตภัณฑจากไม
สถานที่ตั้ง 45 หมู 3 ต.คลอง
สวนพลู อ. พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

คุณสมชัย โบวเสรีวงศ เปนกรรมการ
ผูมีอํ านาจลงนามในบริษัท สามชัย
พนา จํ ากัด ซึ่งเปนนองชายของคุณ
สมจิตร โบวเสรีวงศ แตปจจุบันไมได
เปนกรรมการและผูบริหารของบริษัท 
สามชัยพนา จํ ากัด แลว

ขายสินคา

ซื้อสินคา

23.87

49.17**

3.07

41.68

-

0.078

บริษัทมีการขายไมที่ไมไดขนาดจากการผลิตใหกับบริษัท 
สามชัยพนา จํ ากัด ในราคาที่เหมาะสม ทั้งนี้การขายไมที่
ไมไดขนาดและไมสามารถไปทํ าไมพื้นชนิดสิงหลายได
นัน้ บริษัทไดรับประโยชนมากกวาการน ําไปใชเปนเชื้อ
เพลิง สาเหตุที่ในป 2545 มีมูลคาสูงเนือ่งจากมีของ
สะสมตั้งแตเริ่มเปดโรงงาน ในอนาคตคาดวารายการดัง
กลาวจะมีมูลคานอยลง เนื่องจากจะเปนการนํ าออก
ทยอยขายโดยไมเก็บสะสมเปนเวลานาน

บริษัทซื้อไมยางพาราแปรรูปจากบริษัทดังกลาว โดย
ราคาที่ซื้อนั้นเปนราคาที่ใกลเคียงกับผู จัดจํ าหนายไม
ยางพาราแปรรูปทั่วไปและไมยางพาราแปรรูปที่บริษัทซื้อ
นั้นไมตองนํ ามาอบใหม เนื่องจากระยะทางในการขนสง
ไมทํ าใหความชื้นของไมเปลี่ยนแปลง ซึ่งหากบริษัทซื้อ
จากผูจัดจํ าหนายรายอื่นทางภาคใตหรือภาคตะวันออก
บริษัทจะตองทํ าการอบใหมจะทํ าใหบริษัทมีตนทุนใน
การผลิตที่สูงขึ้น  นอกจากนั้นที่ผานมาบริษัทสามชัยพนา
จํ ากดัมีการสงสินคาที่ตรงเวลาและรวดเร็ว ทํ าใหบริษัท
ไมจํ าเปนตองเก็บวัตถุดิบในปริมาณที่สูงอีกดวย
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มูลคารายการระหวางกัน
(ลานบาท)บุคคล/นิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง
ความสัมพันธ ลักษณะของ

รายการระหวางกัน
2545 30 มิ.ย. 2546

ยอดคงคาง
ณ 30 มิ.ย 2546

(ลานบาท)

ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหวางกัน

ซื้อเครื่องจักร

ดอกเบี้ย

-

0.60

5.50

-

-

-

รวมถึงการจัดสงไดทันเวลา ทํ าใหบริษัทไมมีปญหาการ
ขาดแคลนวัตถุดิบดังกลาว ในอนาคตคาดวาจะยังคงมี
การซื้อสินคาอยู โดยซื้อในราคาตลาด

บริษทัซื้อเครื่องจักร 2 เครื่อง โดยเปนเครื่องขัดผิวไม และ
เครื่องผาไม เพื่อใชในกระบวนการผลิตโดยราคาที่ซื้อเปน
ราคาตามสภาพ อีกทั้งเมื่อเทียบกับราคาเครื่องจักรใหม
แลวยังมีราคาที่ตํ่ ากวาราคาเครื่องจักรใหมประมาณรอย
ละ 60 โดยเครื่องจักรดังกลาวยังสามารถใชการไดด ี ใน
อนาคตคาดวาจะไมมีรายการดังกลาว

บริษัทมีการซื้อสินคาจากบริษัทดังกลาวและทํ าใหเกิด
รายการดอกเบี้ยจายจากเจาหนี้การคา โดยมีอัตราดอก
เบี้ยรอยละ 7 ซึ่งเปนอัตราดอกเบี้ยที่ยุติธรรม ในอนาคต
คาดวาจะไมมีรายการดังกลาว
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บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ

ลักษณะของ
รายการระหวางกัน

มูลคารายการระหวางกัน
(ลานบาท)

ยอดคงคาง
ณ 30 มิ.ย 2546

(ลานบาท)

ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหวางกัน

2. คุณสมจิตร โบวเสรีวงศ ก ร ร ม ก า ร ผู  มี อํ  า น า จ ล ง น า ม  
กรรมการบริหาร ประธานเจาหนาที่
บริหาร และถือหุนรอยละ 27.20

เงินใหกูยืม

ดอกเบี้ยรับ

คํ้ าประกันเงินกู***

9.00

0.48

655.00

-

0.50

655.00

-

-

655.00

บริษัทไดใหเงินกูแกกรรมการทั้งสองทานเนื่องจากบริษัท
มสีภาพคลองเหลือ และการใหกูยืมแกกรรมการดังกลาว
บริษัทไดรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ซึ่งสูงกวาดอกเบี้ย
เงินกูธนาคาร ปจจุบันไมมีรายการดังกลาวแลวและคาด
วาจะไมมีรายการดังกลาวอีกในอนาคต

ดอกเบี้ยรับดังกลาวเกิดจากเงินใหกูยืม คณะกรรมการมี
ความเห็นเชนเดียวกับรายการเงินใหกูยืมขางตน ใน
อนาคตคาดวาจะไมมีรายการดังกลาว

คณุสมจิตร โบวเสรีวงศ ไดคํ้ าประกันวงเงินกูประเภท
ระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทมีตอสถาบันการเงิน โดย
เปนการคํ ้าประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน ในฐานะเปน
กรรมการของบริษทั
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มูลคารายการระหวางกัน
(ลานบาท)บุคคล/นิติบุคคล

ที่อาจมีความขัดแยง
ความสัมพันธ ลักษณะของ

รายการระหวางกัน
2545 30 มิ.ย. 2546

ยอดคงคาง
ณ 30 มิ.ย 2546

(ลานบาท)

ความสมเหตุสมผลของ
รายการระหวางกัน

3. คณุศิริลักษณ โบวเสรีวงศ ก ร ร ม ก า ร ผู  มี อํ  า น า จ ล ง น า ม  
กรรมการบริหารและถือหุ นรอยละ 
27.20

เงินใหกูยืม

ดอกเบี้ยรับ

คํ้ าประกัน***

21.82

1.16

655.00

-

0.21

655.00

-

-

655.00

บริษัทไดใหเงินกูแกกรรมการทั้งสองทานเนื่องจากบริษัท
มสีภาพคลองเหลือ และการใหกูยืมแกกรรมการดังกลาว
บริษัทไดรับอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 ซึ่งสูงกวาดอกเบี้ย
เงินกูธนาคาร ปจจุบันไมมีรายการดังกลาวแลวและคาด
วาจะไมมีรายการดังกลาวอีกในอนาคต

ดอกเบี้ยรับดังกลาวเกิดจากเงินใหกูยืม คณะกรรมการมี
ความเห็นเชนเดียวกับรายการเงินใหกูยืมขางตน ใน
อนาคตคาดวาจะไมมีรายการดังกลาว

คณุศริิลักษณ โบวเสรีวงศ ไดคํ้ าประกันวงเงินกูประเภท
ระยะสั้นและระยะยาวที่บริษัทมีตอสถาบันการเงิน โดย
เปนการคํ ้าประกันในนามสวนตัวเต็มวงเงิน ในฐานะเปน
กรรมการของบริษทั

4. บริษัท นํ าชัยเสร ีโฮลดิ้ง
จํ ากัด

คุณสมชัย โบวเสรีวงศ เปนกรรมการ
ผูมีอ ํานาจลงนามในบริษัท นํ าชัยเสรี
โฮลดิ้ง จํ ากัด ซึ่งเปนนองชายของ
คุณสมจิตร โบวเสรีวงศ

ขายสินคา 6.10 - - บริษัทมีการขายไมพื้นส ําเร็จรูปประเภท 3 ชั้น เพื่อนํ าไป
ปรับปรุงทรัพยสินของบริษัท นํ าชัยเสร ี โฮลดิ้ง จํ ากัด ซึ่ง
เปนการขายสินคาในราคาตลาด ในอนาคตหากมีการท ํา
รายการดังกลาวจะเปนการขายสินคาที่เปนราคาตลาด

หมายเหต ุ: *ในเดือนกันยายน 2546 บริษทัทีเ่กีย่วของดงักลาวขางตนไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูบริหารและไดขายหุนใหกับบุคคลภายนอกแลว ดังนั้นบริษัทจะถือวาบริษัทที่เกี่ยวของกันดังกลาวเปนกิจการที่เกี่ยวของกัน
จนถึงเดือนกันยายน 2546 เทานั้น
**เปนมูลคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม
***เปนการคํ้ าประกันวงเงินรวม
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11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
ในอดตีท่ีผานมา การท ํารายการระหวางกันเปนการซื้อขายสินคา ซึ่งเปนไปตามลักษณะการประกอบ

ธรุกจิของบริษทั และมีเงื่อนไขทางการคาที่ไมแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับการทํ ารายการกับบุคคลภายนอกอื่น ๆ
ซึง่ในการทํ ารายการระหวางกันท่ีผานมา ผูบริหารหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบไดอนุมัติการทํ ารายการตามขอบเขต
อํ านาจหนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามปกติ

11.3 นโยบายหรือแนวโนมการท ํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษทัมนีโยบายในการเขาท ํารายการระหวางกันในกรณกีารคาปกติ ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ

และตอเน่ือง โดยจะมกีารก ําหนดเงือ่นไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการด ําเนินการคาในราคาตลาด ซึ่ง
สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และเปนไปตามราคาท่ียุติธรรม สมเหตุสมผลและ
สามารถตรวจสอบได โดยน ําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาหลักเกณฑและแนวทางในการ
ปฏิบัติดังกลาว ท้ังน้ี บริษัทจะใหกรรมการตรวจสอบของบรษิทัหรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและให
ความเห็นถงึความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการดวย

สํ าหรับรายการระหวางกนัในอนาคต เชน การซ้ือไมยางพาราแปรรูป และการขายไมที่ไมไดขนาด กับ
บริษทั สามชยัพนา จํ ากัด เปนตน ขึ้นอยูกับเหตุผลและความจ ําเปนของบริษทั ซึ่งการรับและการจายคาตอบ
แทนระหวางกันจะเปนไปตามราคาตลาดและยุติธรรม ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นตอราย
การดงักลาว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะน ําราคาตลาดของผูอื่นมาเปรียบเทียบดวย

ทัง้นีห้ากมรีายการระหวางกันเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน หรือมีสวนไดเสีย
บริษทัมนีโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจ ํา
เปนและความเหมาะสมตอรายการนั้น โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

11.4 มาตรการคุมครองผูลงทุน
เพ่ือเปนการคุมครองผูลงทุน ในอนาคตถามีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกบับุคคลที่อาจมีความ

ขดัแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะจดัให
ผานท่ีประชุมคณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติ
ธรรมและมีนโยบายการก ําหนดราคาท่ีเหมาะสม  ในกรณีที่กรรมการตรวจสอบไมมคีวามช ํานาญในการ
พจิารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความ
เห็นเกีย่วกบัรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตาม
แตกรณี โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคบั ประกาศ คํ าสั่ง หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจํ าหนายทรัพยสินท่ีสํ าคัญ
ของบริษัท ท้ังน้ียกเวนรายการระหวางกันท่ีเปนรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายในการก ําหนดราคาและเง่ือนไข
ซึง่เปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก



บริษัท สิงห พาราเทค จํ ากัด (มหาชน)

สวนท่ี 2 หนาที ่54

บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบ
บัญชีของบริษัท โดยบริษทัมนีโยบายเขาทํ ารายการระหวางกันเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัท
ปจจบัุนบริษทัมคีณะกรรมการตรวจสอบ เพ่ือทํ าหนาที่ตรวจสอบรายการระหวางกันรวมถึงระบบควบคุมภายใน
ของบริษทั เพื่อความโปรงใสและเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน

ยิง่ไปกวาน้ัน บริษัทยังไดยึดหลักการลดความเส่ียงทุกชนิดของธุรกิจ โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบ
สอดสองดูแลอีกทางหนึ่งดวย
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