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11. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางบริษัท กับบุคคลที่เกี่ยวของ
บุคคลที่เกี่ยวของ
และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

นายนรากร ราชพลสิ ท ธิ์ 1. เงินใหกูยืมแกกรรมการ
( เ ป น ผู ถื อ หุ น ใ ห ญ แ ล ะ ยอด ณ ตนงวด
กรรมการของบริษัท)
บวก เพิม่ ขึ้นระหวางงวด
ลบ ลดลงระหวางงวด
ยอด ณ วันสิ้นงวด
2. ดอกเบี้ยรับ
3. ดอกเบี้ยคางรับ

ขนาดรายการ (ลานบาท)
ป 2554

ม.ค.-มิ.ย. 2555

4.25
0.18
4.43
0.43

4.43
(4.43)
0.08

0.69

-

รายละเอียดรายการ ความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
คุณนรากร ราชพลสิทธิ์ กูยืมเงินจากบริษัท ตั้งแตป 2551 ทั้งนี้ ในป 2554 บริษัท
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 9.7 ตอป ซึ่งเทากับตนทุนเงินกูยืมของบริษัทที่ไดจาก
ธนาคารพาณิ ชย อยางไรก็ต าม คุ ณนรากรฯ ไดทํ าการชํา ระคื นเงิน กูยื มดั งกลา ว
ครบถวนทั้งหมดแลวในเดือน มีนาคม 2555
บริษัทคิดดอกเบี้ยจากเงินใหกูยืมแกคุณนรากรฯ ในอัตราไมต่ํากวา ราคาตลาดใน
อัตรารอยละ 9.7 ตอป
ณ วันสิ้นงวดไตรมาส 2 ป 2555 บริษัทไมมีรายการคางรับดอกเบี้ยที่คิดกับคุณนรา
กรฯ
บริษัทคางชําระเงินกูยืมระยะสั้นจากคุณนรากร ราชพลสิทธิ์ ณ วันสิ้นงวดไตรมาส
1 ป 2555 และได ชํ า ระคื น ทั้ ง จํ า นวนแลว ในเดื อ นมิ ถุ น ายน 2555 ซึ่ ง เงิ น กู ยื ม
ดังกลาวไมมีภาระดอกเบี้ย

4. เงินกูยืมระยะสั้นจากกรรมการ
ยอด ณ ตนงวด
บวก เพิ่มขึ้นระหวางงวด
4.18
ลบ ลดลงระหวางงวด
(4.18)
ยอด ณ วันสิ้นงวด
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา การทํารายการใหเงินกูยืมแกกรรมการ เปนรายการที่เกิดขึ้นตอเนื่องมาตั้งแตป 2551 ซึ่งปจจุบันบริษัทไดรับชําระคืนครบทั้งจํานวนแลว และ
บริษัทคิดดอกเบี้ยในอัตราเทากับตนทุนเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย จึงมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาแล วเห็นวา การทํารายการกู ยืมจากกรรมการ เปนการบริหารสภาพคล องทางการเงินของบริษัท ในระยะสั้น ซึ่งไมมีภาระดอกเบี้ย จึงมีความเห็นว า
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
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บุคคลที่เกี่ยวของ
และความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ขนาดรายการ (ลานบาท)
ป 2554

ม.ค.-มิ.ย. 2555

0.34

0.08

0.34

0.08

3. ซื้อที่ดิน

-

31.24

4. เจาหนี้ซื้อสินทรัพย

-

6.84

นางวงศทิพา ราชพลสิทธิ์
1. จ า ยค า เช า ที่ ดิ น ให ก รรมการ
( เ ป น ผู ถื อ หุ น ใ ห ญ แ ล ะ บริษัท
กรรมการของบริษัท)

2. คาเชาคางจาย

รายละเอียดรายการ ความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัททําสัญญาเชาที่ดินพื้นที่ 3-3-79.0 ไร จากคุณวงศทิพาฯ เพื่อใชเปนที่ตั้งของ
โรงงาน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 โดยทําสัญญาเชาเปนระยะเวลา 2 ป สิ้นสุด
31 ธันวาคม 2554 โดยคิดอัตราคาเชาปละ 336,000 บาท คิดเปนสัดสวนประมาณ
รอยละ 2.4 ของราคาประเมิ นซื้อขายของบริษัท แอพไพรซัล โปรเกรส จํากัด ซึ่ ง
โดยทั่วไปแลวอัตราคาเชาที่เหมาะสมจะอยูประมาณรอยละ 3 ของราคาประเมิน
อยางไรก็ตาม บริษัทไดทําการซื้อที่ดินแปลงดังกลาวจากคุณวงศทิพาฯแลวเมื่อวันที่
30 มีนาคม 2555
บริษัทคงคางคาเชากับผูใหเชา คือ คุณวงศทิพาฯ โดยมีกําหนดจายภายในไตรมาส
ที่ 3 ของป 2555
บริษัทตกลงซื้อที่ดิน แปลงที่เ ชาจากคุ ณวงศทิพ าฯ ในราคาที่ต่ํา กวาราคาประเมิ น
โดยบริ ษัท ได ว าจ างบริษั ท เอเจนซี่ ฟอร เรี ยบเอสเตท แอฟแฟร ส จํ ากั ด ทํ าการ
ประเมิ น ราคาที่ ดิ น แปลงดัง กล า ว สรุ ป ราคาตลาด 37.9 ล า นบาท ตามรายงาน
ประเมินเลขที่ GEN 03/032/55 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2555 และไดดําเนินการโอน
กรรมสิทธิ์ที่สํานักงานที่ดินเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555
ตามเงื่อนไขในสัญญาซื้อขายที่ดิน บริษัทยังคางชําระคาที่ดินบางสวน ซึ่งมีกําหนด
ชําระครบทั้งจํานวนภายในป 2555

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาการทํารายการเชาที่ ดินเพื่อใชเปนที่ ตั้งของโรงงานดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล และการทํารายการซื้อ ที่ดินดังกลาวเป น
กรรมสิทธิ์ของบริษัทในราคาที่ต่ํากวาราคาประเมินโดยผูประเมินราคาทรัพยสินอิสระ เปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคต จึงมีความเห็นวาการทํา
รายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2555 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยจํานวน 1 แหง เปนวงเงินกูรวมทั้งสิ้น 61.39 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
 วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารรวม 15 ลานบาท
 วงเงินกูระยะสั้นรวม 20 ลานบาท
 วงเงินกูระยะยาวรวม 26.39 ลานบาท
ซึง่ วงเงินกูทั้งหมดขางตน ค้ําประกันโดย กรรมการของบริษัท ไดแก นายนรากร ราชพลสิทธิ์ และนางวงศทิพา ราชพลสิทธิ์ และบางสวนค้ําประกันโดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาด
ยอม (บสย.)
บุคคลที่เกี่ยวของ
รายละเอียดรายการ ความจําเปน
ลักษณะรายการ
และความสัมพันธ
และความสมเหตุสมผลของรายการ
นายนรากร ราชพลสิทธิ์
ค้ําประกันเงินกูของบริษัทรวม 61.0 ลานบาท ธนาคารขอใหนายนรากร ราชพลสิทธิ์ ค้ําประกันเงินกูยืมในฐานะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะเจรจา
(เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ แ ละกรรมการของ
ขอใหธ นาคารพาณิ ช ย ดัง กล าวปลดการค้ํา ประกั น สว นบุ คคลภายหลั งบริ ษั ทเข า เป น บริษั ท จด
บริษัท)
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป
นางวงศทิพา ราชพลสิทธิ์
ค้ําประกันเงินกูของบริษัทรวม 41.0 ลานบาท ธนาคารขอใหนางวงศทิพา ราชพลสิทธิ์ ค้ําประกันเงินกูยืมในฐานะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะเจรจา
(เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ แ ละกรรมการของ
ขอใหธ นาคารพาณิ ช ย ดัง กล าวปลดการค้ํา ประกั น สว นบุ คคลภายหลั งบริ ษั ทเข า เป น บริษั ท จด
บริษัท)
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท โดยบุคคลที่เกี่ยวของเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทโดยไมคิดคาตอบแทน
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11.2 มาตรการ นโยบาย และขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
การอนุ มัติก ารทํารายการระหว างกั นที่ ผา นมาของบริ ษัท ได มีการพิ จารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่ งในขณะนั้ น
บริษัทยังไมมีการกําหนดขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน เนื่องจากบริษัทยังมีสภาพเปนบริษัทจํากัด แตอยางไรก็
ตามที่ผานมาการทํารายการตางๆ ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก
สําหรับในปจจุบันบริษัทไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันโดยจะกําหนดใหผูบริหาร
หรือผูที่มีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได รวมทั้งบริษัทได จัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขา มาพิ จารณาและใหค วามเห็น เกี่ย วกั บความเหมาะสมของการทํา รายการดั งกลา ว ในกรณี ที่ คณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของ
บริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการะหวางกันดังกลาวเพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน
แลวแตกรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทจะดูแลใหบริษัทปฏิบัติใหเปนไปตามกฏหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดที่เกี่ยวของ รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
และการไดม าหรื อจํา หนา ยไปซึ่งทรัพย สินที่ สําคั ญของบริ ษัทหรือบริษัท ยอย เพื่ อให การตัดสิ นใจเขา ทํารายการดั งกล าวไม
กอใหเกิ ดความั ดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูง สุด แกผูถือ หุนทุ กราย โดยบริ ษัทจะเปดเผยรายการระหวา งกั น
ดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําป และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ
ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทที่ผานมา ไดมีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่บริษัทได
มีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลว การอนุมัติรายการระหวางกันไดมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมในการพิจารณาดวย
โดยการพิจารณาเขาทํารายการระหวางกันไดคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความ
เหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น
บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูใหความเห็ นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
11.4 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
หากบริ ษั ทมี ค วามจํา เปน ต องทํ ารายการระหว า งกั น กับ กั บบุ ค คลที่ อาจมีค วามขั ดแย งทางผลประโยชน บริษั ท มี
นโยบายที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระ
หรื อ ผูสอบบั ญชีข องบริ ษัท เป นผู ใ หค วามเห็น เกี่ย วกั บรายการระหว า งกั น ดั งกล าว เพื่ อ นํา ไปใช ป ระกอบการตั ดสิ น ใจของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินคา การวาจางผลิต เปนตน บริษัทมี
นโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอการทํา
สวนที่ 2 หนา 77

บริษัท ยูเรกา ดีไซน จํากัด (มหาชน)

รายการดั ง กล า ว และการมี เ งื่ อ นไขการค า ที่ มี ร าคาและเงื่ อ นไขที่ เ ป น ธรรมและไม ก อ ให เ กิ ด การถ า ยเท
ผลประโยชน เมื่อเทียบเคียงกับการทํารายการระหวางบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการระหวางบุคคล
ที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการในลักษณะเดียวกับของผูประกอบการ
อื่นในธุ รกิจ บริษัทมี นโยบายให คณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิ จารณาและใหความเห็น เกี่ยวกั บเหตุ ผลและ
ความจําเปนตอการทํารายการดังกลาวเปนรายไตรมาส และจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
 รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุ รกิจปกติและรายการสนับ สนุนธุ รกิจปกติขางตน เช น รายการเกี่ยวกั บ
ทรัพยสินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอการทํารายการดังกลาว และจะ
ปฏิ บั ติ ใ ห เ ป น ไปตามกฎหมายว า ด ว ยหลั ก ทรั พ ย แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย แ ละข อ บั ง คั บ ประกาศ คํ า สั่ ง หรื อ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการ
ทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้ บริษัท
ไม มี น โยบายการให กู ยื ม เงิ น เพื่ อ ให บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน นํ า ไปประกอบธุ รกิ จ หรื อ
ดําเนินงานแทนบริษัท
ทั้ง นี้ คณะกรรมการบริ ษัท จะปฏิ บัติ ให เป นไปตามกฎหมายวา ดว ยหลัก ทรั พย และตลาดหลัก ทรั พย และข อบั งคั บ
ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ งทรัพ ยสินที่สําคัญของบริษั ทหรือบริ ษัทยอย เพื่อใหก ารตัดสิน ใจเขาทํ ารายการ
ดังกลาวไม กอใหเกิดความขัดแยง ทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแก ผูถือหุนทุกราย โดยบริ ษัทจะเป ดเผยรายการ
ระหวางกันดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําปของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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