บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
11. รายการระหวางกัน
11.1

รายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนทเี่ กิดขึ้นในป 2551 และงวด 3 เดือนป 2552
(1)

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
บริษัท ดูเวลล
อินเตอรเทรด จํากัด
(“ดูเวลล”)

รายการระหวางกันโดยทั่วไป
ความสัมพันธ
ผูถือหุนและ
กรรมการดูเวลล
เปนญาติสนิทของ
นายสมชาญ ลัพธิกุลธรรม ซึ่งเปน
กรรมการและผูถือ
หุนบริษัท

ลักษณะรายการ
ซื้อวัสดุ
(เจาหนี้การคา)

ซื้อสินทรัพยถาวร
(เจาหนี้คาซื้อ
สินทรัพยถาวร)

นางมณฑา ไชยะบาล ญาติสนิทของนาย
สมชาญ ลัพธิกุลธรรม ซึ่งเปน
กรรมการและผูถือ
หุนบริษัท

เชาสํานักงาน

มูลคารายการ (บาท)
2551
ไตรมาส 1/2552
616,050
362,500

792,000

-

59,500

25,500

ยอดคงเหลือ (บาท)
คําชี้แจงของผูบริหารในเรื่องความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค.51 31 มี.ค.52
48,685
377,585 เปนรายการซื้อสารรังสีและวัสดุสิ้นเปลืองอื่นๆ ซึ่ง
บริษัทสั่งซื้อเนื่องจาก ดูเวลล เปนตัวแทนจําหนายที่
ไดรับอนุญาต ผูบริหารไดเปรียบเทียบราคา
ของสินคาชนิดเดียวกันจากแหลงอื่น พบวาราคาที่
ซื้อจากดูเวลล สวนใหญเปนราคาที่ต่ํากวาราคาของผู
จัดจําหนายรายอื่นๆ อยางไรก็ตามผูบริหารพิจารณา
ปจจัยอื่นนอกเหนือจากราคาดวย เชนความเรงดวน
ในการใชวัสดุ เปนตน
- บริษัทสั่งซื้อเครื่องมือและอุปกรณจากดูเวลลใน
รายการที่นอกเหนือจากรายการที่ไดรับการยกเวน
ภาษีนําเขาจาก BOI โดยบริษัทไดประโยชนจาก
ระยะเวลาการชําระเงินที่ยาวกวาการสั่งซื้อโดยตรง
จากตางประเทศ และราคาซื้อไมสูงไปกวาราคาที่
บริษัทสามารถซื้อไดจากผูจัดจําหนายรายอื่น
-
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- บริษัทเชาสํานักงานเพื่อความสะดวกในการติดตอ
งานในเขตกรุงเทพมหานคร อาคารมีลักษณะเปน
อาคารพาณิชย 4 ชั้น โดยบริษัทเชาเฉพาะชั้นที่ 3
เนื้อที่ 93.75 ตารางเมตร ราคาเชาเปนไปตามราคา
ประเมินของผูประเมินอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
การสั่งซื้อสินคาดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและทําใหบริษัทไดประโยชน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
การสั่งซื้อสินคาดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล ทําใหบริษัทไดประโยชน
จากระยะเวลาการชําระเงินที่ยาวกวาการ
สั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ และเปน
ราคาที่เทียบเคียงไดกับราคาของผูจัด
จําหนายรายอื่นๆ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
การเชาสํานักงานดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล ชวยเพิ่มความสะดวกใน
การดําเนินธุรกิจ โดยราคาเชาเปนราคา
ยุติธรรมที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระ

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
นายสรรพัชญ
รัตคาม และ
นายสมชาญ
ลัพธิกุลธรรม

ความสัมพันธ
กรรมการและผูถือ
หุนบริษัท

ค้ําประกันสัญญากู
เงินประจํา

9,100,000

7,200,000

ยอดคงเหลือ (บาท)
คําชี้แจงของผูบริหารในเรื่องความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผล
31 ธ.ค.51 31 มี.ค.52
- นายสรรพัชญ และนายสมชาญ ทําการค้ําประกันใน
นามสวนตัวใหกับบริษัท โดยมิไดรับคาตอบแทนแต
อยางใด
4,739,881 4,249,433

ค้ําประกันวงเงิน
สัญญาค้ําประกัน

5,500,000

4,500,000

3,800,166

3,700,166

-

5,000,000

-

-

-

-

2,752,208

2,230,399 นายสรรพัชญทําการค้ําประกันในนามสวนตัวใหกับ
บริษัทโดยมิไดรับคาตอบแทนแตอยางใด

5,000,000

-

5,000,000

- เปนการกูยืมจากผูถือหุนทุกรายตามสัดสวนการถือ
หุน เพื่อเปนเงินทุนหมุนเวียน ในอัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 4.90 ตอป (อัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจํา + 1.5)
โดยการกูยืมนี้ไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการครั้งที่ 6/2551 แลว ทั้งนี้บริษัทไดจาย
คืนเงินกูยืมใหแกผถู ือหุนแลวทั้งจํานวน ในวันที่ 21
ม.ค.2552

ลักษณะรายการ
ค้ําประกันวงเงิน
เบิกเกินบัญชี

นายสรรพัชญ
รัตคาม

กรรมการและผูถือ
หุนบริษัท

ค้ําประกันวงเงินตั๋ว
สัญญาใชเงิน
ค้ําประกันสัญญา
เชาซื้อ

ผูถือหุนบริษัท

ผูถือหุน

เงินกูยืมระยะสั้น

มูลคารายการ (บาท)
2551
ไตรมาส 1/2552
4,500,000
4,500,000
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการค้ําประกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและทําใหบริษัทไดประโยชน
เนื่องจากผูค้ําประกันมิไดคิดคาตอบแทน
ในการค้ําประกันแตอยางใด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการค้ําประกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและทําใหบริษัทไดประโยชน
เนื่องจากผูค้ําประกันมิไดคิดคาตอบแทน
ในการค้ําประกันแตอยางใด
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
เนื่องจากเปนแหลงเงินทุนที่มีอัตรา
ดอกเบี้ยที่ต่ํากวาอัตราตลาด

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
(2)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
คณะบุคคล
เพนทากอน

คณะบุคคล
วิวกรุป

รายการระหวางกันที่จะไมเกิดขึน้ อีกในอนาคต
ความสัมพันธ
คุณสรรพัชญ
รัตคาม และ
คุณสมชาญ
ลัพธิกุลธรรม
ซึ่งเปนผูจัดการ
คณะบุคคลเปน
กรรมการและผูถือ
หุนของบริษัท
คุณสรรพัชญ
รัตคาม ซึ่งเปน
ผูจัดการคณะ
บุคคลเปน
กรรมการและผูถือ
หุนของบริษัท

ลักษณะรายการ
คาเชาที่ดิน
(คาใชจายคาง
จาย)

คาเชาที่ดิน
(คาใชจายคาง
จาย)

มูลคารายการ (บาท)
2551 และ
2550
ไตรมาส1/2552
550,000

300,000

-

ยอดคงเหลือ (บาท)
31 ธ.ค.50

31 มี.ค.52

คําชี้แจงของผูบริหารในเรื่องความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

- บริษัทไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 66114 และ 66115 เนื้อ
ที่ 322 ตารางวาเพื่อใชเปนที่ตั้งของสํานักงาน อ.บาน
บึง จ.ชลบุรี ตั้งแตพฤษภาคม 2544 ในอัตราคาเชา
เดือนละ 40,000 บาท และปรับอัตราคาเชาใหมเดือน
ละ 50,000 บาท ตั้งแตสิงหาคม 2547 ทั้งนี้บริษัทได
ซื้อที่ดินดังกลาวเมื่อเดือนธันวาคม 2550

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
สมควรซื้อที่ดินดังกลาวเนื่องจากเปนที่ตั้ง
สํานักงานบริษัท และอยูใกลกับลูกคา
สําคัญหลายราย

-

- บริษัทไดเชาที่ดินเนื้อที่ 5 ไร 2 งาน 46 ตารางวา ที่
อ.บานฉาง จ.ระยอง เพื่อใชเก็บตูคอนเทนเนอรและ
อุปกรณตางๆ โดยเชาตั้งแตมกราคม 2545 ในอัตรา
คาเชาเดือนละ 40,000 บาท และปรับอัตราคาเชา
เปนเดือนละ 50,000 บาท ตั้งแตสิงหาคม 2547

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
การยกเลิกการเชาที่ดินเปนรายการที่
สมเหตุสมผลเนื่องจากเปนการลด
คาใชจาย ทําใหบริษัทบริหารตนทุนได
อยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ในป 2550 ผูบริหารมีความเห็นวาบริษัทมีการใชพื้นที่
ลดลงเนื่องจากบริษัทไดยายเครื่องมือบางสวนไปที่
สํานักงานที่ระยอง และบางสวนไปไวที่หนางานลูกคา
แทน ดังนั้นจึงไดยกเลิกการเชาตั้งแตกรกฎาคม 2550
เปนตนมา
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บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
คณะบุคคล
ซินเนอรยี่กรุป

นายสรรพัชญ
รัตคาม และ
นายสมชาญ
ลัพธิกุลธรรม

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

คุณสรรพัชญ
รัตคาม และ
คุณสมชาญ
ลัพธิกุลธรรม ซึ่ง
เปนผูจัดการคณะ
บุคคลเปน
กรรมการและผูถือ
หุนของบริษัท

คาเชาที่ดินพรอม
ทาวเฮาส
(คาใชจายคาง
จาย)

กรรมการและผูถือ
หุนบริษัท

ซื้อที่ดิน

คาเชาที่ดิน
(คาใชจายคาง
จาย)

มูลคารายการ (บาท)
2551 และ
2550
ไตรมาส1/2552
440,000
-

ยอดคงเหลือ (บาท)
31 ธ.ค.50

31 มี.ค.52
-

550,000

-

-

5,417,000

-

-
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คําชี้แจงของผูบริหารในเรื่องความจําเปนและ
ความสมเหตุสมผล
- บริษัทไดเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 66116 พรอมอาคารทาว
เฮาส เนื้อที่ 41 ตารางวา เพื่อใชเปนที่ทํางานของ
สํานักงานบานบึง ตั้งแตมกราคม 2544 ในอัตราคา
เชาเดือนละ 20,000 บาท และมีการปรับอัตราคาเชา
ในป 2545 และ 2547 ตามลําดับ จํานวน 30,000
บาทและ 40,000 บาทตอเดือนตั้งแต สิงหาคม
2547
- บริษัทเชาที่ดินโฉนดเลขที่ 110547 เนื้อที่ 2 ไรติดกับ
สํานักงานสาขาระยองเพื่อใชเปนที่จอดรถและขยาย
พื้นที่การทํางานในอนาคต โดยเชาตั้งแตมกราคม
2549 ถึงเดือนธันวาคม 2550 ในอัตราคาเชาเดือน
ละ 50,000 บาท
ทั้งนี้บริษัทไดซื้อที่ดินดังกลาวเมื่อเดือนธันวาคม 2550
- บริษัทซื้อที่ดินโฉนดเลขที่ 66114, 66115, 66116
และ 110547 ซึ่งเปนที่ดินของนายสรรพัชญและนาย
สมชาญ ซึ่งบริษัทเคยเชาจากคณะบุคคลเพนทากอน
และคณะบุคคลซินเนอรยี่กรุป เนื่องจากที่ดินดังกลาว
เปนที่ดินที่มีความสําคัญกับการประกอบธุรกิจของ
บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
สมควรซื้อที่ดินดังกลาวเนื่องจากเปนที่ตั้ง
สํานักงานบริษัท และอยูใกลกับลูกคา
สําคัญหลายราย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
การซื้อที่ดินดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และราคาซื้อขายเปนราคายุติธรรมที่
ประเมินโดยบริษัท เอเชีย แอสเซ็ท
แอพเพรซัล จํากัด ผูประเมินอิสระที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมิน
ราคาอิสระไทยและสมาคมผูประเมินคา
ทรัพยสินแหงประเทศไทย โดยผูประเมิน
ประเมินราคาทรัพยสินทั้งหมดไดเปน
จํานวนรวม 5,417,000 บาท

บริษทั ควอลลีเทค จํากัด (มหาชน)
11.2

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน
ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองมีการนําเสนอเรื่องใหกับคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุน
รวมถึงผู ที่เกี่ ยวข องกั บบริ ษัท โดยรายการระหวางกัน ดังกลาวจะตองปฏิบั ติให เปน ไปตามกฎหมายว าดวยหลั กทรั พยแ ละตลาด
หลัก ทรัพย และขอบัง คับ ประกาศ คําสั่ง หรื อขอกํ าหนดของตลาดหลักทรั พยแห งประเทศไทย ซึ่งผูที่ อาจมี ความขัดแย งทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกัน จะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ เชน การซื้อสินคา การจําหนายสินคา เปนตน บริษัทมีนโยบายที่จะ
กําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวทุกไตรมาส โดยความ
สมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเปนที่กระทบตอการประกอบธุรกิจ เชน ระยะเวลา
การจัดสง คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
11.3

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา
อัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ กลุม
บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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