บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

12.

แบบ 69-1

รายการระหวางกัน
ในระหวางป 2545 และป 2546 เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 และสิน้ สุดวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546 บริษทั ฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงดังนี้
บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
ความสัมพันธ
ลักษณะ/ ขนาดของรายการ
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
1. บริษัท สิหนาทโฮลดิง้ จํากัด มีผูถอื หุน รวมกัน คือ นาง
บริษัทฯ ไดทําสัญญาจาง บริษทั สิหนาท โฮลดิง้
บริษัทฯ ไดจา งบริษทั สิหนาท โฮลดิง้ จํากัด เขามาเปนที่
นภารัตน สิหนาทกถากุล มี จํากัด เปนที่ปรึกษาดานการบริหาร โดยทําหนา ปรึกษาดานการบริหาร ซึง่ ครอบคลุมงานดานการตลาด การ
กรรมการรวมกัน คือ
ที่ในการบริหารกิจการในทุกๆดาน เชน การเงิน เงิน การปรับโครงสรางองคกร และการบริหารงานทัว่ ไป
นายอนุชา สิหนาทกถากุล
การตลาด และการจัดการ โดยมีกําหนดระยะ
บริษัทฯ เห็นวา การจางบริษทั ฯ สิหนาท โฮลดิง้ จํากัด ทีใ่ ห
เวลา ตัง้ แตวนั ที่ 1 ม.ค. 2545 ถึง วันที่ 31 ธ.ค. บริการครบวงจรชวยลดภาระคาใชจา ยของบริษทั ฯ เมือ่ เปรียบ
2545 และกําหนดจายคาตอบแทนเปนรายเดือน เทียบกับคาใชจา ยในการจัดจางผูบ ริหารเพือ่ มาทําการบริหาร
เดือนละ 159,000 บาท
งานในดานตางๆ ตามทีไ่ ดกลาวมา
อยางไรก็ตาม สัญญาการจัดจางบริษทั สิหนาท โฮลดิง้ จํากัด
ไดสิ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคม 2545 และบริษัทฯ ไมมีนโยบาย
ที่จะจัดจาง บริษทั สิหนาท โฮลดิง้ จํากัด มาเปนทีป่ รึกษาดาน
การบริหารในอนาคตอีกตอไป โดยบริษัทฯไดทําการวาจางผู
บริหารของบริษัท สิหนาท โฮลดิง้ จํากัด คือ นาย อนุชา สิหนา
ทกถากุล เปนผูบ ริหารของบริษทั ฯตอไป
2. นายอนุกร เวชไพศาลพิพฒ
ั น เปนผูถ อื หุน รายใหญราย
บริษัทฯ มีกยู มื เงินจาก นายอนุกร เวชไพศาล
เงินกูยืมดังกลาว เปนเงินกูย มื เพือ่ ใชเปนเงินหมุนเวียนในกิจ
หนึ่งของบริษทั ฯและมีความ พิพัฒน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2544 จํานวน
การ บริษัทฯ ไดใชคนื เงินกูย มื ดังกลาวครบถวนแลวในป 2545
สัมพันธเปนญาติกบั กลุม
ประมาณ 12.75 ลานบาท ซึง่ เปนการกูย มื โดยไม และบริษัทฯ ไมมนี โยบายทีจ่ ะใชเงินกูย มื ในลักษณะนีอ้ กี ตอไป
สิหนาทกถากุล
คิดดอกเบีย้
ในอนาคต

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
3. บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด

ความสัมพันธ
มีกรรมการรวมกัน คือ นาย
อนุชา สิหนาทกถากุล และมี
กลุมผูถ อื หุน รายใหญเปน
กลุมเดียวกัน

แบบ 69-1

ลักษณะ/ ขนาดของรายการ
บริษัทฯ ไดทาสั
ํ ญญารับจางเปนทีป่ รึกษาโครง
การ (ซึ่งเปนการสงวิศวกรของบริษทั เขาไปชวย
คุมงานกอสรางเฉพาะชวงเวลาทีไ่ ดรบั การวา
จาง) กับบริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด
มีกําหนดระยะเวลา ตัง้ แตวนั ที่ 1 ม.ค. 2543 ถึง
วันที่ 30 มิ.ย. 2544 และตัง้ แตวนั ที่ 1 ก.ค. 2545
ถึงวันที่ 30 พ.ย. 2545 โดยไดรับคาตอบแทน
เปนรายเดือน เดือนละ 1,000,000 บาท
บริษัทฯ ไดทาสั
ํ ญญาใหเชาอาคารและใหบริการ
สํานักงานกับ บริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล
จํากัด โดยมีระยะเวลาตามสัญญาตั้งแต วันที่ 1
มิถุนายน 2544 ถึง 31 มีนาคม 2546 โดย
บริษัทฯไดรบั คาเชาอาคารในป 2544 และ 2545
จํานวน 127,230 บาท และ 215,180 บาท ตาม
ลําดับ และบริษทั ฯไดรบั คาบริการสํานักงานในป
2544 และ 2545 จํานวน 170,767 บาท และ
279,647 บาท ตามลําดับ

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
เนื่องจากบริษัทฯ และบริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด
ไดเขารวมมือกันในลักษณะของกลุมรวมคาเพื่อดําเนินการกอ
ส ร  า ง โ ค ร ง ก า ร ก  อ ส ร  า ง ร ะ บ บ บํ าบั ด นํ้ าเสี ย ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ โดยบริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด ตก
ลงที่จะจายผลตอบแทนคาทีป่ รึกษาโครงการใหกบั บริษทั ฯ ตาม
ที่ระบุในสัญญา

เนื่องจากบริษัทฯ และบริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด
ไดเขารวมมือกันในลักษณะของคอนซอรเตียมเพื่อดําเนินการ
ก อ สร า งโครงการก อ สร า งระบบบํ าบั ด นํ้ าเสี ย ที่ จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ดังนัน้
เพือ่ ความสะดวกในการดําเนินงาน
บริษัทฯ จึงให บริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด เชาพืน้ ที่
สวนหนึ่งตอจากบริษัทฯ ในอัตราคาเชาทีเ่ หมาะสม เนือ่ งจาก
เปนอัตราคาเชาทีบ่ ริษทั ฯเชาจากนิตบิ คุ คลภายนอก คือ บริษทั
ลิงค เรียล เอสเตท จํากัด และบริษทั พัฒนาสินไทย จํากัด (เจา
ของอาคาร)
สัญญาการเชาพื้นที่และการใหบริการสํานักงานดังกลาวไดถูก
ยกเลิก ตัง้ แตวนั ที่ 1 มกราคม 2546 เปนตนไป

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
3. บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด (ตอ)

ความสัมพันธ
มีกรรมการรวมกัน คือ นาย
อนุชา สิหนาทกถากุล และมี
กลุมผูถ อื หุน รายใหญเปน
กลุมเดียวกัน (ตอ)

แบบ 69-1

ลักษณะ/ ขนาดของรายการ
บริษัทฯ ไดมกี ารกูย มื เงินและใหกยู มื เงินกับ
บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด โดยไมมี
สัญญาการกูย มื เงิน เพือ่ ใชเปนเงินทุนหมุนเวียน
โดยมีการตกลงใหคดิ อัตราดอกเบีย้ ระหวางกัน
ตามอัตราดอกเบีย้ ของตลาดและคํานวณดอกเบีย้
ดังกลาวตามระยะเวลาทีก่ ยู มื จริงเปนรายวัน โดย
บริษทั ฯกูย มื จากบริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล
จํากัด ในป 2544 เทากับจํานวน 28.97 ลานบาท
นอกจากนี้ยังมียอดยกมาของป 2543 อีกจํานวน
2.41 ลานบาท ในปเดียวกัน บริษทั ฯ ไดคนื เงิน
ใหกบั บริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด
จํานวน 31.63 ลานบาท และจายดอกเบีย้ จํานวน
0.42 ลานบาท
ในป 2545 บริษทั ฯกูย มื จากบริษทั โฟคัส เอนไว
รอนเมนทัล จํากัด จํานวน 18.92 ลานบาท และ
ไดคนื เงินใหกบั บริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล
จํากัด ในปเดียวกันจํานวน 18.66 ลานบาท และ
จายดอกเบี้ยจํานวน 0.056 ลานบาท
ทําใหหลังจาก 31 ธันวาคม 2545 บริษทั ฯ และ
บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด ไมมีเงิน
กูยืมระหวางกันเหลืออยู

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การกูยืมเงินระหวางกันดังกลาว มีวตั ถุประสงคเพือ่ ใชเปนเงิน
ทดรองจายและเงินทุนหมุนเวียนระหวางกันในโครงการกอสราง
ระบบรวบรวมและบําบัดนําเสี
้ ย จังหวัดสมุทรปราการเทานัน้
ซึ่งทั้งสองบริษัทไดจายชําระหนีค้ นื ซึง่ กันและกันเรียบรอยแลว
เมื่อสิ้นป 2545 และทั้งสองบริษัทฯ ไมมีนโยบายที่จะทําราย
การเชนนีอ้ กี ในอนาคต

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
3. บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด (ตอ)

ความสัมพันธ
มีกรรมการรวมกัน คือ นาย
อนุชา สิหนาทกถากุล และมี
กลุมผูถ อื หุน รายใหญเปน
กลุมเดียวกัน (ตอ)

แบบ 69-1

ลักษณะ/ ขนาดของรายการ
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯไดเซ็นสัญญาคําประกั
้
นระหวางกันโดย
เนื่องจากบริษัทฯและบริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด ได
ไมมีคา ตอบแทนกับบริษทั โฟคัส เอนไวรอนเมน เขารวมมือกันในลักษณะของคอนซอรเตียมเพือ่ ดําเนินการกอ
ทัล จํากัด สําหรับสินเชือ่ เฉพาะงานรับซือ้ ลดตัว๋
สรางโครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียทีจ่ งั หวัด
สัญญาใชเงินของ เอเปค–โฟคัส คอนเซอรเตียม สมุทรปราการ ดังนัน้ การขออนุมตั สิ นิ เชือ่ จากธนาคารจึงจํา
กับธนาคาร ทหารไทย จํากัด (มหาชน) จํานวน เปนที่จะตองขอในนามของ เอเปค – โฟคัส คอนเซอรเตียม
25 ลานบาท โดยวงเงินสินเชือ่ ดังกลาวเปนวงเงิน และถึงแมวาจะมีการคํ้าประกันจากบุคคลภายนอก ธนาคารยัง
สินเชื่อเดิมและมีบุคคลภายนอก (คือกลุมของผู
คงเรียกรองใหบริษัทฯทําการคํ้าประกันบริษทั โฟคัส เอนไว
ถือหุนเดิม) คํ้าประกันสวนตัวเต็มจํานวน โดยยัง รอนเมลทัล จํากัด ดวย
มีการคํ้าประกันตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั และ ณ.
วันที่ 31 มกราคม 2547 บริษทั โฟคัส เอนไว
รอนเมนทัล จํากัด มียอดเงินกูค งคางจํานวน 25
ลานบาท และการชําระคืนเงินกูจ ะชําระคืนจาก
การรับเงินประกันผลงานและคางานในสวนของ
บริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด ซึ่งมี
จํานวนประมาณ 76 ลานบาทเมือ่ จบโครงการ
ตามสัญญา
ซึ่งในปจจุบนั เอเปค-โฟคัส คอนเซอรเตียม ได
ดําเนินการกอสรางเสร็จสิน้ ตามสัญญาแลว แตยงั
ไมไดรับชําระเงินดังกลาวเนือ่ งจากผูว า จางมีคดี
พิพาทกับเจาของงาน และเมือ่ คดีพพิ าทสิน้ สุด
หรือทั้งสองฝายสามารถเจรจากันไดแลว บริษทั
โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด คาดวาจะไดรบั
เงินประกันผลงานและคางานทั้งจํานวน
หมายเหตุ: หลังจากทีเ่ สร็จสิน้ การรวมมือกันในลักษณะของคอนซอรเตียมเพือ่ ดําเนินการกอสรางโครงการกอสรางระบบบําบัดนํ้าเสียทีจ่ งั หวัดสมุทรปราการแลว บริษทั โฟคัส เอนไวรอน
เมนทัล จํากัดจะไมทําธุรกิจทีม่ ลี กั ษณะของความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) กับบริษทั ฯอีก

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
4. นางวิจติ รา รัตนเพียร

ความสัมพันธ
เปนผูถ อื หุน ของบริษทั ฯและ
มีความสัมพันธเปนมารดา
ของ ดร.ประวิช รัตนเพียร
(ประธานกรรมการของ
บริษทั ฯ)

แบบ 69-1

ลักษณะ/ ขนาดของรายการ
บริษัทฯไดรบั งานกอสรางหอพักนักศึกษาจาก
นางวิจิตรา รัตนเพียรผูถ อื หุน ของบริษทั ฯและ
เปนมารดาของดร. ประวิช รัตนเพียร ประธาน
กรรมการของบริษทั ฯและเปนผูบ ริหารของ
วิทยาลัย บริษทั ฯไดงานตอกเสาเข็มมูลคา 5.5
ลานบาท และงานกอสรางอาคารมูลคา 137.0
ลานบาทโดยวิธปี ระกวดราคา งานกอสรางดัง
กลาวกําลังอยูระหวางดําเนินการ โดยมีระยะ
เวลากอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา 30 เมษายน
2547 ตอมา ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2546
บริษัทฯไดรบั งานเพิม่ คืองานจัดหาและติดตัง้ ถัง
นํ้าดีและถังนํ้าเสียซึง่ เปนงานตอเนือ่ งจากงานกอ
สรางหอพัก โดยวิธเี สนอราคาและเจรจาตอรอง
กันตามราคาตลาดทีส่ มเหตุสมผล โดยมีระยะ
เวลากอสรางใหแลวเสร็จตามสัญญา 30 เมษายน
2547

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การรับงานโครงการกอสรางดังกลาวเปนการจัดหางานกอสราง
ที่มีผูบริหารของบริษัทฯเปนผูมีบทบาทสําคัญในการจัดหางาน
ซึ่งเปนรูปแบบการดําเนินธุรกิจปกติของบริษทั รับเหมากอสราง
ทั่วไป โดยบริษทั ฯมีนโยบายทีใ่ หผบู ริหารและผูถ อื หุน เปนผูม ี
บทบาทสําคัญในการจัดหางานกอสรางตอไปในอนาคต แตทั้งนี้
บริษัทฯจะตองทําการพิจารณารับงานกอสรางซึง่ จัดหาโดยผู
บริหารและบรรดาผูถ อื หุน ตามราคาตลาด และผูบ ริหารและผู
ถือหุนที่มีสวนเกีย่ วของในโครงการกอสรางดังกลาวจะไมมสี ว น
รวมในการพิจารณาอนุมตั ริ บั งานกอสราง และตามนโบบายของ
บริษทั ฯ การอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษทั ฯจะ
ตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบดวย

รายการระหวางกันรายการที่ 1, 2 และ 3 เปนรายการทีเ่ กิดขึน้ กอนทีท่ ป่ี ระชุมวิสามัญผูถ อื หุน ครัง้ ที่ 1/2546 ประชุม ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2546 ไดมมี ติแตงตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบ
สามคน ตอมาที่ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 6/2546 ณ วันที่ 26 มิถนุ ายน 2546 ไดมีมติแตงตั้งคุณสุมาลี อองจริต เปนกรรมการตรวจสอบแทนคุณสุพร วัธนเวคิน ทีไ่ ดลาออกไป

บริษัท โฟคัส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด คอนสตรัคชั่น จํากัด (มหาชน)

แบบ 69-1

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ที่ผานมา บริษัทฯไมมีการกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกันของบริษทั ฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแยงกับบริษัทฯ จนกระทั่งในป 2546 บริษทั ฯ ไดกําหนดมาตรการในการทํารายการระหวางกัน คือ ผูบ ริหารหรือผูท ม่ี ี
สวนไดเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได นอกจากนี้ บริษทั ฯ ไดจดั ใหคณะกรรมการตรวจ
สอบเขามาพิจารณาและใหความเห็นตอรายการระหวางบริษัทฯ และบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง โดยเมือ่ วันที่ 17
พฤศจิกายน 2546 คณะกรรมการตรวจสอบไดพจิ ารณารายการระหวางกันตามทีแ่ สดงไวในขอ 12 และมีความเห็นวาราย
การดังกลาวเปนรายการทีส่ มเหตุสมผล
นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯไมมีนโยบายที่จะทํารายการระหวางกันดังทีก่ ลาวในขอ 12 ในสวนของรายการกับบริษทั สิหนาทโฮล
ดิ้ง จํากัด รายการกับนายอนุกร เวชไพศาลพิพฒ
ั น และรายการกับบริษัท โฟคัส เอนไวรอนเมนทัล จํากัด อีกในอนาคต
ในกรณีของรายการระหวางกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษทั ฯจะตองปฏิบตั ใิ หเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจํ าหนายไปซึ่งทรัพยสินของ
บริษทั ฯ
ทั้งนี้ หากบริษัทฯมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงเกิดขึน้ ในอนาคต บริษทั ฯ จะจัด
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว หากคณะกรรมการตรวจสอบไม
มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดใหมบี คุ คลทีม่ คี วามรูค วามชํานาญพิเศษ เชน ผู
สอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน ทนายความ หรือผูเ ชีย่ วชาญทางดานกฎหมาย เปนตน ทีเ่ ปนอิสระจากบริษทั ฯ
และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใ หความเห็นเกีย่ วกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแต
กรณี และบริษัทฯจะเปดความเห็นของบุคคลภายนอกดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินและในแบบแสดงรายการ
ขอมูลประจําป (แบบ 56-1) ดวย

