บริษัท จี แคปปตอล จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทฯมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับ
กรรมการ ผูบริหาร และ/หรือผูถือหุนของบริษัทฯรวมถึงการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของกรรมการ ผูบริหาร
และ/หรือผูถือหุน ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธของบริษัทฯกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ธนาคารออมสิน

บริษัท สองน้ํา จํากัด
(“สองน้ํา”)
(ประกอบธุรกิจดานการลงทุน)

บริษัท เนเชอรทรานส จํากัด
(“เนเชอรทรานส”)
(ประกอบธุรกิจดานการขนสงกาก
อุตสาหกรรม)
บริษัท โรงแรม ปาเกาะ จํากัด
(“ปาเกาะ”)
(ประกอบธุรกิจดานโรงแรม)
บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด
(“เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง”)
(ประกอบธุรกิจดานทีป่ รึกษางานดาน
บุคคล และรับประมวลผลขอมูล
เงินเดือน)

ลักษณะความสัมพันธ
• เปนผูถอื หุนรายใหญของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 1 กันยายน 2554 ถือหุน รอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียนชําระแลว อยางไรก็ตาม ณ 28 พฤศจิกายน 2555 ธนาคารออมสินไดขาย
หุนทั้งหมดออกไปใหกับ กองทุนสวนบุคคลธนาคารออมสิน และกองทุนสวนบุคคล
ธนาคารยูโอบี ซึ่งทั้งสองกองทุนบริหารโดยบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน ยูโอบี
(ไทย) จํากัด ดังนัน้ ธนาคารออมสิน จึงไมไดเปนกิจการที่เกี่ยวของกันทางตรง
นับตั้งแตวันทีไ่ ดมีการขายหุนของบริษัททั้งหมด
• นายยงยุทธ ตะริโย และพิศษิ ฐ เสรีวิวัฒนา เปนผูบ ริหารของธนาคารออมสิน และเปน
ผูแทนของธนาคารออมสินใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการของบริษทั ฯ
• เปนผูถอื หุนรายใหญของบริษัทฯโดย ณ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2555 ถือหุนรอยละ 43.33
ของทุนจดทะเบียนชําระแลว
• นายชินเวศ สารสาส เปนกรรมการของบริษทั ฯและเปนกรรมการของสองน้ํา
• นายณัฐพล สารสาส เปนกรรมการของบริษทั ฯ เปนกรรมการของสองน้ําและเปนผูถ ือ
หุนใหญโดยออมของสองน้ํา (ผานทางการถือหุนใหญในบริษัท สามลม จํากัด)
• นายสุทธิ ศรีประทุม เปนผูบริหารของบริษทั ฯและเปนผูถ ือหุนใหญและกรรมการของเน
เชอรทรานส

• นายชินเวศ สารสาส เปนกรรมการผูมีอํานาจของบริษัทฯและเปนกรรมการของปาเกาะ
• บริษัท สามลม จํากัด ซึ่งเปนผูถอื หุน ใหญของสองน้ํา เปนผูถ ือหุนรายใหญของปาเกาะ
• นายณัฐพล สารสาส เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษทั ฯและเปนกรรมการของ
เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง
• บริษัท สามลม จํากัด ซึ่งเปนผูถอื หุน ใหญของสองน้ํา เปนผูถ ือหุนรายใหญของเจเนอรัล
เอาทซอรสซิ่ง
• นายสันติ หอกิตติกุล เปนกรรมการบริหาร
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11.2 ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทฯมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตามประเภทไดดังนี้


รายการเงินฝากบัญชีธนาคาร
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ชวงเวลา
อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน

ป 2554
ป 2555

อัตราดอกเบี้ย
เงินฝากของ
ธนาคาร

รายละเอียดเงินฝากธนาคาร ผูถือหุนใหญ (ลานบาท)
ยอดยกมา
ระหวางงวด
ยอดคงเหลือ

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
ดอกเบี้ยรับ

2.53

1.91

4.44

0.04

4.44

(2.53)

1.91

0.10

รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการ
ฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเงินฝากบัญชีธนาคาร กับธนาคารออมสินซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจาก
เปนการฝากเงินในบัญชีธนาคารเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร
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รายการเงินกูยืมจากผูถือหุนใหญ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ชวงเวลา
อัตราดอกเบี้ย

ธนาคารออมสิน

รายละเอียดการกูยมื เงินจากผูถือหุนใหญ (ลานบาท)
ยอดยกมา
ระหวางงวด
ยอดคงเหลือ

ป 2554

MLR - 0.50%

387.23

69.18

456.41

ป 2555

MLR - 0.50%

456.41

(77.87)

378.54

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
ดอกเบี้ยจายและ
คาธรรมเนียม
25.12
บริษัทฯมีการกูยืมเงินจากธนาคารออมสินเพื่อใชในการประกอบ
ธุ ร กิ จ ซึ่ ง ประกอบด ว ย เงิ น เบิ ก เกิ น บั ญ ชี และเงิ น กู ยื ม ระยะสั้ น
29.87
ตั๋วสัญญาใชเงิน และเงินกูยืมระยะยาว - สุทธิ
รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการ
กูยืมเงินจากธนาคารเพื่อใชในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการเงินกูยืมจากธนาคารออมสินซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯมีความเห็นวา รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการกูยืม
เงินจากธนาคาร เพื่อใชในการประกอบธุรกิจปกติของบริษัทฯในการใหสินเชื่อแกลูกคาของบริษัทฯ โดยมีอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขตามปกติของธนาคาร
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 รายการเชารถยนต
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะของรายการ

บริษัท สองน้ํา จํากัด

บริษัทฯเชารถยนต จํานวน 2 คันจากสองน้ํา

บริษัท เนเชอรทรานส จํากัด

บริษัทฯเชารถยนต Toyota รุน Fortuner จํานวน
1 คันจากเนเชอรทรานส

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2554
ป 2555
0.67
0.45

0.18

0.24

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
บริษัทฯมีความจําเปนตองใชรถยนตสําหรับการเดินทางเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดย
บริษัทฯไดเชารถยนตจํานวน 2 คันจากสองน้ํา โดยคันแรกเปนรถยนต VOLKSWAGEN คิด
คาตอบแทนเปนรายเดือนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา จํานวนคันละ 50,000 บาท โดย
สัญญาเชามีกําหนดระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 และเมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลง
บริ ษัทฯไดต อสั ญญาเช าไปอี ก 2 ป สิ้นสุ ดวั นที่ 30 มิ ถุนายน 2556 ในอัตราค าเชาเทาเดิม
อยางไรก็ตามบริษัทฯไดยกเลิกสัญญาเชากอนกําหนดไปแลวเมื่อสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน
2555 สวนรถยนตอีกหนึ่งคันเปนรถยนต Mitsubishi space wagon คิดคาตอบแทนเปนราย
เดือนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา จํานวนคันละ 34,000 บาท โดยสัญญาเชามีกําหนด
ระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 กรกฎาคม 2554 อยางไรก็ตามบริษัทฯไดยกเลิกสัญญาเชากอน
กําหนดไปแลวเมื่อสิ้นสุด วันที่ 28 กุมภาพันธ 2554
บริษัทฯมีความจําเปนตองใชรถยนตสําหรับการเดินทางเพื่อใชในการประกอบธุรกิจ โดย
บริษัทฯไดเชารถยนตจํานวน 1 คันจากเนเชอรทรานส คิดคาตอบแทนเปนรายเดือนตามอัตรา
ที่กําหนดในสัญญาเชา จํานวนคันละ 15,000 บาท โดยสัญญาเชามีกําหนดระยะเวลา 1 ป
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2554 โดยภายหลังสัญญาเดิมสิ้นสุดลง บริษัทฯไดตอสัญญาเชาไปอีก
1 ป สิ้นสุด 30 มิถุนายน 2555 ในอัตราคาเชาเทาเดิม อยางไรก็ดี ณ วันที่ 16 มกราคม 2555
บริษัทฯไดจัดทําสัญญาขึ้นใหมโดยมีกําหนดระยะเวลา 1 ป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
โดยคิดคาตอบแทนรายเดือน จํานวนคันละ 20,000 บาท เนื่องจากผูใหเชาไดกําหนดขอตกลง
ในการชําระภาษีรถยนตประจําป คาซอมบํารุง คาประกันภัยประเภทที่ 1 และคาใชจายอื่นๆ
ตามที่ระบุในเงื่อนไขกรมธรรมประกันภัย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวแลว มีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยเปนการเชารถยนตจากสองน้ํา และ
เนเชอรทรานส เพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯโดยคิดคาตอบแทนตามอัตราที่กําหนดในสัญญาเชา ซึ่งเปนราคาและมีเงื่อนไขทางการคาที่ใกลเคียงกับผูใหบริการรถยนตเชาภายนอกที่มี
การนํามาเปรียบเทียบ ทั้งนี้ เมื่อครบกําหนดอายุของสัญญา บริษัทฯคาดวาจะตออายุสัญญาเชารถยนต ในอัตราคาเชาเทาเดิม
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 รายการเชาพื้นที่สํานักงาน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท โรงแรม ปาเกาะ จํากัด

ลักษณะของรายการ
บริ ษั ท ฯเช า ช ว งพื้ น ที่ สํ า นั ก งานจากป า เกาะ
อาคาร เอส จี ทาวเวอร

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2554
ป 2555
0.53
0.40

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
บริษัทฯเชาชวงพื้นที่ในอาคารเอสจี ทาวเวอร พื้นที่ 80 ตารางเมตร เพื่อใชเปนสํานักงาน
ของบริษัทฯมีกําหนดระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2553 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม
2554 และเมื่อสัญญาเดิมสิ้นสุดลงบริษัทฯไดตอสัญญาเชาไปอีก 1 ปนับตั้งแตวันที่ 1
มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีคาเชาพรอมคาบริการในอัตรา 550 บาท
ตอตารางเมตรตอเดือน และบริษัทฯมีสิทธิตออายุสัญญาเชาชวงได โดยรายการดังกลาว
มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการเชาเพื่อใชในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวแลว มีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยเปนการเชาพื้นที่สํานักงาน
เพื่อใชในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯโดยอัตราคาเชา 550 บาทตอตารางเมตรตอเดือน เปนอัตราที่ใกลเคียงกับผูใหเชาพื้นที่สํานักงานในพื้นที่บริเวณใกลเคียง
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 คาบริการดูแลรักษา Server
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัท เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง จํากัด

ลักษณะของรายการ
บริษัทฯวาจาง เจเนอรัล เอาทซอรสซิ่งเพื่อให
ดูแลรักษา Server

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2554
ป 2555
0.12
0.12

ความจําเปน และความสมเหตุสมผล
บริษัทฯใชบริการเจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง เพื่อใหดูแลรักษา Server สําหรับเก็บรักษาขอมูล
เนื่องจากเจเนอรัล เอาทซอรสซิ่ง มีพื้นที่เอื้ออํานวย สะดวกและเหมาะสมมากกวาการดูแล
รักษา Sever ดวยบริษัทฯเอง โดยมีการคิดคาบริการตามราคาที่ตกลงที่ 10,000 บาทตอเดือน
โดยรายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล เนื่องจากเปนการวาจางเพื่อการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทฯ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานรายการดังกลาวแลว มีความเห็นวา การทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยวาจาง เจเนอรัล เอาทซอรส
ซิ่ง เพื่อใหดูแลรักษา Server ในอัตราคาเชา 10,000 บาทตอเดือน เปนอัตราที่ใกลเคียงกับผูใหบริการดูแลรักษา Server รายอื่น ทั้งนี้ บริษัทฯคาดวาจะใชบริการดังกลาวตอไป โดยจะทําการ
พิจารณาเงื่อนไขและราคาทุกครั้งที่มีการเจรจา
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11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
เนื่องจากที่ผานมา บริษัทฯมีสภาพเปนบริษัทจํากัด ดังนั้นการเขาทํารายการระหวางกันในอดีตจึงไมไดปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในอดีต กรรมการ
หรือผูบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯและบริษัทยอยเปนหลัก
อยางไรก็ตาม ภายหลังจากที่บริษัทฯไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและเขาจดทะเบียนเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ แลว ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยจะเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยที่กรรมการหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย
หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใดๆ กับบริษัทฯหรือบริษัทยอย ไมมีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติการเขาทํา
รายการระหวางกันนั้นๆ
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทฯในการทํารายการระหวางกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ไดดังนี้
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป เชน การฝากเงินในบัญชีธนาคาร การกูยืม
เงินจากธนาคาร การเชาพื้นที่สํานักงาน และการเชารถยนต เปนตน
บริษัทฯไดกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันใหมีเงื่อนไขตางๆ เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคา
ปกติ โดยมีอัตราตลาดและเงื่อนไขรายการตางๆ ไวอยางชัดเจน เปนธรรม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับอัตราที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน ทั้งนี้ ฝายตรวจสอบภายในจะประสานงานรวมกับผูตรวจสอบอิสระ
จากภายนอก เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลและจัดทํารายงานเพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและใหความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคาและและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเปนประจําทุกๆ ไตรมาส
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไมมีเงื่อนไขทางการคาทั่วไป และรายการระหวางกันอื่นๆ
บริษัทฯมีนโยบายที่จะปฏิบัติใหชัดเจน เปนธรรม และไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชนเพื่อใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผย
ขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพย ทั้งนี้บริษัทฯจะดําเนินการใหมีการอนุมัติตาม
ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยบุคคลที่มีสวนไดเสียหรืออาจมีความขัดแยงจะตองไมมีสวนในการพิจารณา
อนุมัติ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับการทํารายการดังกลาว โดยจะนําเสนอตอคณะกรรมการ
บริษัทฯ และ/หรือ ที่ประชุมผูถือหุน ตามแตกรณี เพื่อใชเปนขอมูลประกอบในการพิจารณาเพื่ออนุมัติการเขาทํารายการ
ดังกลาว นอกจากนั้นบริษัทฯไดจัดใหมีการดําเนินการติดตามดูแลการปฏิบัติตามนโยบายที่เปดเผยรายการระหวางกันอยาง
เครงครัดไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบ/สอบทานจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมทั้งแบบ 56-1
และรายงานประจําป
ทั้งนี้ บริษัทฯไมมีนโยบายการใหเงินกูยืมแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
บุคคลดังกลาว ยกเวนเปนไปตามระเบียบของบริษัทที่เกี่ยวกับการใหสวัสดิการพนักงาน หรือตามระเบียบอํานาจอนุมัติในการ
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บริหารงาน หรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแกนิติบุคคลที่บริษัทฯถือหุนอยูตามสัดสวนการถือหุน อยางไรก็ตามใน
กรณีที่มีเหตุจําเปนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯอันอาจทําใหบริษัทฯตองพิจารณาการใหเงินกูยืมแกบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง บริษัทฯจะปฏิบัติใหเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสํานักงาน กลต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทยตามที่กลาวขางตนอยางเครงครัด
นอกจากนี้ ในกรณีที่บริษัทฯหรือบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตามที่กลาว
ขางตน บริษัทฯจะเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการระหวางกัน และ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทฯจะจัดใหมีบุคคลที่
มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือ บุคคลที่มีค วามรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะ
ไมเปนการยักยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัทฯหรือบริษัทยอยหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอย แตเปนการทํารายการที่บริษัทฯไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
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