บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1

รายละเอียดรายการระหวางกัน

บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายเลิศชัย
วงคชัยสิทธิ์

มูลคารายการ (บาท)
ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

กรรมการผูมีอํานาจลง
นามและเปนผูถือหุน
ใหญบริษัท

ยอดคงคาง (บาท)

2554

30 ก.ย. 55
(9 เดือน)

ค้ําประกันใหบริษัท
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกู
วงเงิน P/N
วงเงิน P/C
วงเงินขายลดตั๋ว Export
วงเงิน L/C,T/R,T/T,B/C
วงเงิน FORWARD
สัญญาเชาทางการเงิน
(รถยนต)

62,000,000
57,015,000
33,000,000
10,000,000
35,000,000
225,000,000
235,000,000
7,485,060

62,000,000
57,015,000
33,000,000
10,000,000
35,000,000
225,000,000
235,000,000
7,485,060

21,243,987
22,168,061
33,000,000
143,192,835
5,457,754

ค้ําประกันใหบริษัทยอย
วงเงินเบิกเกินบัญชี
วงเงินกู
วงเงินทรัสตรีซีท
วงเงิน P/N
วงเงิน Forward
สัญญาเชาทางการเงิน
(รถยนต)

32,000,000
6,900,000
60,000,000
3,000,000
60,000,000
5,671,600

27,000,000
6,900,000
50,000,000
3,000,000
50,000,000
5,671,600

2,258,932
37,043,571
3,000,000
3,453,795

2554
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30 ก.ย. 55
(9 เดือน)

คําชี้แจงของผูบริหารในเรื่องความ
จําเปนและความสมเหตุสมผล

นายเลิ ศ ชั ย วงค ชั ย สิ ท ธิ์ ทํ า การค้ํ า
26,432,184
ประกันในนามสวนตัวใหกับบริษัท โดย
31,173,833
มิไดรับคาตอบแทน แตอยางใด
15,000,000
146,898,397
6,173,253

45,390,988
3,703,422
4,648,726

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการค้ํ า ประกั น ดั ง กล า วมี ค วาม
สมเหตุ ส มผลและทํ า ให บ ริ ษั ท และ
บริ ษัท ย อยไดป ระโยชน เนื่ อ งจากผู ค้ํ า
ประกั น มิ ไ ด คิ ด ค า ตอบแทนในการค้ํ า
ประกันแตอยางใด

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายเลิศชัย
วงคชัยสิทธิ์

บริษัท เจ.เอส.วี
สปริง จํากัด (JSV
Spring)

มูลคารายการ (บาท)
ความสัมพันธ
กรรมการผูมีอํานาจลง
นามและเปนผูถือหุน
ใหญบริษัท

1. มีกรรมการรวมกัน
คือ นางประครอง
นามนันทสิทธิ์
2. นางประครอง
นามนันทสิทธิ์และนาย
ภาณุพงศ วิจิตรทอง
เรือง ซึ่งเปนกรรมการใน
JSVH
ถือหุนใน JSV Spring
รอยละ 72.84 และ 4.8
ตามลําดับ

ลักษณะรายการ
คาเชาอาคาร

รายไดจากการใหบริการ

ขายวัสดุสิ้นเปลือง

2554
720,000

ยอดคงคาง (บาท)

30 ก.ย. 55
(9 เดือน)

30 ก.ย. 55
(9 เดือน)

2554

540,000

-

327,155.53

-

-

5,923.00

-

-
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- บริษัทไดเชาอาคารและพื้นที่บางสวนจาก
คุ ณ เลิ ศ ชั ย เพื่ อ ใช เ ป น อาคารสํ า นั ก งาน
โดยมีพื้นที่รวมประมาณ 1,114.52 ตาราง
เมตร คิดคาเชาไตรมาสละ 180,000 บาท
คิ ด เป น ตารางเมตรละ 53.83 บาทต อ
เดือน อายุสัญญาสิ้นสุด 31 ธันวาคม
2555 ซึ่งเปนราคาคาเชาที่ใ กลเคียงกั บ
ราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระ บริษัท
แพน อิน ทิเ กรดเต็ด พรอ พเพอรตี้ จํ ากั ด
โดยราคาประเมินเทากับ 56,000 บาทตอ
เดือน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
รายการค า เช า ดั ง กล า วมี ค วามสมเหตุ
เนื่องจากเปนราคายุติธรรมและประเมิน
โดยผูประเมินอิสระ

- - บริ ษั ท ฯ ได มี ก ารให บ ริ ก ารเช า รถและ
ซอมเครื่องจักร คิดคาบริการในการซอม
เครื่ อ งจั ก ร โดยคิ ด ค า อะไหล ต ามราคา
ตลาด และค า แรงตามอั ต ราค า แรงของ
ชางที่ไปซอม
- - เปนการขายกลองที่เหลือจากการใช โดย
ขายในราคาทุนบวกกําไร 15%

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา
1. รายการใหบริการเปนราคาที่เหมาะสม
เพราะเปนราคาตลาด

ทั้ ง นี้ เมื่ อ วั น ที่ 13 พฤศจิ ก ายน 2555
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติทบทวน
ราคาค า เช า สํ า นั ก งานกั บ คุ ณ เลิ ศ ชั ย
สําหรับระยะเวลา 3 ปตอไป (1 ม.ค.5631 ธ.ค.58) โดยจะคิ ด ค า เช า เดื อ นละ
80,000 บาท สํ า หรั บ พื้ น ที่ 1,384.52
ตารางเมตร คิดเปนตารางเมตรละ 57.78
บาทตอเดือน โดยมีรายงานการประเมิน
ราคาจาก บจก. เอเจนซี่ ฟอร เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟรส ซึ่งประเมินคาเชาที่
เหมาะสมตอเดือนเทากับ 122,700 บาท

2. เปนราคาที่เหมาะสม เพราะเปนราคา
ทุนบวกกําไร

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคล
ที่อาจมีความ
ขัดแยง

มูลคารายการ (บาท)
ความสัมพันธ
3. บริษัทแอลเค ซินดิ
เคท ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ
ของ JSVH ถือหุนรอย
ละ 17.2 ใน JSV
Spring

ลักษณะรายการ
รายไดจากการขาย
เครื่องจักรอุปกรณ
(นําเขาแทน)

ลูกหนี้การคา

-

30 ก.ย. 55
(9 เดือน)

2554
-

คําชี้แจงของผูบริหารในเรื่องความ
จําเปนและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

- - เปนอุปกรณที่สั่งซื้อโดย เจ.เอส.วี.สปริง 3. เปนราคาที่เหมาะสม เพราะการคิด
แต ฝ ากส ง เข า มาพร อ มกั บ วั ต ถุ ดิ บ เพื่ อ ราคาไดบวกคาใชจายในการนําเขาดวย
ประหยัดคาขนสงโดยทางบริษัทจะเรียก แลว
เก็ บ ค า ของพร อ มกั บ ค า ใช จ า ยในการ
นําเขา(เฉลี่ย)
40,362.13

48,200.20

21,130

4,000.00

-

-

-

22,608.99

การขายสินทรัพยถาวร

748,500

-

-

- - รายการกําไรจากการขายสินทรัพยถาวร 5. รายการขายสินทรัพยถาวรมีความสม
เกิดจาก การขายเครื่องมืออุปกรณในการ เหตุผลเนื่องจากเปนราคาตลาด
ซ อ มบํ า รุ ง เช น เครื่ อ งเลื่ อ ยสายพาน,
เครื่อ ง Wire cut, เครื่ องอัดไฮโดรลิค ,
เครื่ อ งกลึ ง ฯลฯ รวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 7
เครื่อง ซึ่ง JSVH ไมไดใชแลว โดยมีกําไร
จากการขาย 36,206 บาท ซึ่ ง ได ทํ า การ
สอบถามราคากับรานที่ขายเครื่องจักรแลว

ขายสินทรัพย

607,477

-

-

- เป น การขายรถยนต ที่ มี มู ล ค า ตามบั ญ ชี เปนรายการขายสินทรัพยถาวรที่มีความ
เท า กั บ 1
บาท โดยขายในราคา สมเหตุผล เนื่องจากเปนราคาตลาด
650,000.00 บาท(รวม VAT) โดยอางอิง
จากราคาตลาดรถยนตรมือสอง

เจาหนี้การคา

กรรมการผูมีอํานาจลง
นามและผูถือหุนใน
บริษัท

41,862.59

30 ก.ย. 55
(9 เดือน)
37,721.62

-

คาใชจายในการสั่งทํา
อะไหลเครื่องจักร(สปริง)

นายภาณุพงศ
วิจิตรทองเรือง

2554

ยอดคงคาง (บาท)
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- - เป น รายการสั่ ง ทํ า อะไหล เ พื่ อ ซ อ ม 4. เปนรายการที่มีความจําเปนเรงดวน
เฉพาะกิจ ซึ่งทาง JSV Spring มีความ
เครื่องจักรที่ชํารุด และหาอะไหลยาก
เชี่ยวชาญ คิดราคาตามตลาดทั่วไป
4,280.00

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางบริษัทเจ.เอส.วี เทคนิคอล จํากัด (JSVT) กับ บริษัท เจ.เอส.วี สปริง
บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
บริษัท เจ.เอส.วี
สปริง จํากัด (JSV
Spring)

มูลคารายการ (บาท)
ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

JSVT ไมมีความสัมพันธกับ
เจ. เอส.วี.สปริงโดยตรง แต
มี ค วามสั ม พั น ธ ผ า นบริ ษั ท
แม (Arrow) คือ

ซื้อสินคาและวัตถุดิบ

1. มีกรรมการรวมกัน คือ
นางประครอง นามนันท
สิทธิ์
2. นางประครอง นามนันท
สิทธิ์และนายภาณุพงศ วิจิตร
ทองเรือง ซึ่งเปนกรรมการใน
JSVH ถือหุนใน JSV Spring
รอยละ 72.84 และรอยละ 4.8
ตามลําดับ
3. บริษัทแอลเค ซินดิเคท ซึ่ง
เปนผูถือหุนใหญของ JSVH
ถือหุนรอยละ 17.2 ใน JSV
Spring

รายไดอื่น

ยอดคงคาง (บาท)

60,458

30 ก.ย. 55
(9 เดือน)
75,627.00

2,294

105,708

2554

30 ก.ย. 55
(9 เดือน)

2554
-

- เปนการสั่งทําสปริงและแหวนสปริงสําหรับ
ผลิตทอลมและอะไหลเครื่องจักร (ป 2554)
และผลิต CONNER (ป 2555) สําหรับใช
ผลิต ทอลม ซึ่ งเป นงานชิ้นเล็ก ๆ หาผูอื่ นทํ า
ยาก และราคาจะสูงกวา

-

- ป 2554 Spring สั่งทําถาดสี่เหลี่ยม
ป 2555 JSVT
ได สั่ ง ซื้ อ อุ ป กรณ จ าก
ตางประเทศเพื่อ JSV Spring ในการผลิต
ไดแก อุปกรณ ลวดทองแดง สกูร และ JSVT
ไดขายอุปกรณนั้นตอใหแก JSV Spring โดย
จะบวกคาขนสงนําเขาและบวกกําไร 15%
40,348

ลูกหนี้การคา

-

-
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการสั่งทําสปริงและแหวนสปริง และสั่ง
ผลิ ต CONNER สํ า หรับ ผลิต ท อ ลมและ
อะไหล มี ค วามเหมาะสมเนื่ อ งจาก เพราะ
เปนราคาที่ไมสูงกวาราคาตลาด และปจจุบัน
ทาง JSV Spring ไดทํา CONNER เองแลว

ราคาถาดสั่งทําคิดราคาตนทุนบวกกําไรแลว
สวนสินคาที่ฝากนําเขาไดบวกคาใชจายใน
การนําเขาดวยแลว ราคาดังกลาวจึงมีความ
เหมาะสม

บริษัท แอรโรว ซินดิเคท จํากัด (มหาชน)
Arrow Syndicate Public Company Limited

11.2

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน
ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และเพื่อเปนการคุมครองผู
ลงทุนรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ เชน การซื้อสินคาหรือบริการ การจําหนายสินคาหรือบริการ เปนตน
รวมถึงการเชาพื้นที่เพื่อเปนสํานักงาน บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปน
ราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก หรือมีความเห็นจากผูเชี่ยวชาญอิสระตอรายการที่เกิดขึ้น โดย
ใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเปนผูพิจารณาและใหความเห็นตอรายการดังกลาวทุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของ
รายการจะพิ จ ารณาจากราคาตลาด รวมถึ ง เงื่อ นไขและความจํ า เปน ที่ ก ระทบต อ การประกอบธุร กิ จ เช น ระยะเวลาการจั ดส ง
คุณสมบัติเฉพาะของสินคาเปนตน ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
11.4

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทคาดวาในอนาคตจะมีรายการระหวางกันตอไป คือ รายการเชาพื้นที่อาคารสํานักงานกับกรรมการเพื่อเปนสํานักงานใน
การติดตอลูกคาในเขตกรุงเทพ ซึ่งคาเชาจะมีรายงานประเมินราคาจากผูประเมินราคาทรัพยสินเปนเกณฑ และการค้ําประกันเงินกูยืม
ของบริษัทโดยกรรมการ ซึ่งเพื่อประโยชนในการขอการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเปน ซึ่งที่ผานมาบริษัทไมมี
การจายคาตอบแทนแกกรรมการผูค้ําประกันแตอยางใด ทั้งนี้ บริษัทมีแผนจะถอนการค้ําประกันบุคคลหลังจากบริษัทจดทะเบียนเขา
ตลาดหลักทรัพยได
สวนแนวโนมการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัทยอย กับ บริษัท เจเอสวี สปริง จํากัด จะไมมีรายการที่เกิดขึ้น
เปนประจําอีกตอไป เนื่องจากการใชวัตถุดิบสําหรับการผลิตคนละประเภท การจัดซื้อวัตถุดิบจะแยกจากกัน ซึ่งวัตถุดิบหลักของ เจ.เอส.
วี. สปริงจะซื้อภายในประเทศ นอกจากนี้ ลักษณะของผลิตภัณฑและฐานลูกคามีความแตกตางกัน โดยจะไมมีรายการซื้อขายสินคา
ระหวางกัน อยางไรก็ตาม หากมีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในอนาคต จะเปนไปตามนโยบายการทํารายการระหวางกันที่กําหนดไว
ทั้งนี้ ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับ
ราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุมบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบ
บัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน
ตามแตกรณี ทั้งนี้กลุมบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัท
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