บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
11. รายการระหว่างกัน
11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิ ดขึน้ ในปี 2555 และในช่วง 3 เดือนแรกของปี 2556
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จากัด
(“ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์”)
ลักษณะธุรกิจ
ให้สนิ เชื่อเช่าซือ้ ซึง่ ปจั จุบนั ได้หยุดดาเนิน
ธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ แล้ว
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถอ
ื หุ้นร้อยละ
8.42
ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการ
กรรมการบริห าร และกรรมการผู้จ ดั การ
ของบริษทั ฯ ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
และเป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ร้อ ยละ 49 ของศรี
สวัสดิ ์ พาวเวอร์
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือ หุ้นใหญ่ ร้อ ย
ละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็ นผู้ถือ หุ้นใหญ่ ร้อยละ 51
ของศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การรับชาระค่างวดแทน และเงินให้ก้ยู ืม
ในปี 2554 มีการปรับโครงสร้างกลุ่ม โดย SP 1979
และ SP 1982 ซื้อและรับโอนบัญชีลูกหนี้จากศรีสวัสดิ ์
พาวเวอร์ แต่ไม่ได้เปลี่ยนช่องทางการรับชาระเงินเพื่อ
ไม่ให้กระทบกับ การรับ ชาระเงิน จากลูกค้า โดยกลุ่ม
บริษ ัท ฯ ได้ต กลงท าสัญ ญาบริก ารให้ศ รีส วัส ดิ ์ พาว
เวอร์ เป็ นผู้รบั ชาระเงินจากลูกค้าแทน โดยมีเงื่อนไข
การส่ง มอบคืน เงิน ในเวลาที่กาหนด หากเกิน กว่า ที่
กาหนด จะมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR-1.5 ซึ่งเป็ น
อัตราเดียวกับทีธ่ นาคารเรียกเก็บจากบริษทั ฯ และเป็ น
อัตราตลาด

กลุ่ ม บริษ ัท ฯ ท าสัญ ญาบริก ารว่ า จ้า งศรี
สวัส ดิ ์ พาวเวอร์ เก็บ รัก ษาเงินซึ่ง ได้จ าก
การติด ตามหนี้ ร ับ ช าระค่ า งวดแทนกลุ่ ม
บริษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขหากส่งมอบเงินคืน
ให้แก่กลุ่ม บริษทั ฯ เกินกว่า เวลาที่กาหนด
ศรีส วัส ดิ ์ พาวเวอร์จ ะต้อ งช าระดอกเบี้ย
ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริ ษ ั ท ฯ ในอั ต รา MLR-1.5
(อ้างอิง MLR ของธนาคารกรุงเทพ) ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีร่ ะบุในสัญญาบริการ
นอกจากนัน้ ในปี 2555 กลุ่ม บริษทั ฯ มี
รายการเงินให้กู้ยมื แก่ ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
ภายหลัง จากที่ ก ลุ่ ม บริ ษ ัท ฯ ได้ ร ับ โอน
วงเงินจากธนาคาร
378,869,445
9,525,011

 ลูกหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
 รายได้ดอกเบีย้
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ธุร กรรมดัง กล่ า วมีค วามจ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น ธุร กิจ
โดยมีข้อตกลงและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ ทัง้ นี้ กลุ่ ม
992,216,045 บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงระบบการรับชาระเงิน
8,234,199 ให้ก ลุ่มบริษ ัทฯ เป็ นผู้ร บั เงินตรงจากลูกค้า โดยเริ่ม
ด าเนิ น การแยกระบบการรับ ช าระได้ต ัง้ แต่ ว ัน ที่ 1
กรกฎาคม 2556 และจะเคลียร์รายการคงค้างให้หมด
ภายในไตรมาส 2 ของปี 2556 ดังนัน้ รายการดังกล่าว
จึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินกู้ยืมระยะสัน้
กลุ่มบริษทั ฯ กูย้ มื เงินระยะสัน้ จากศรีสวัสดิ ์
พาวเวอร์ เนื่องจากอยูร่ ะหว่างการจัดหา
วงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์
 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
เงินกูร้ ะยะสัน้ ต้นงวด
บวก กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
หัก จ่ายคืนระหว่างงวด
เงินกูร้ ะยะสัน้ ปลายงวด

1,301,209,787
-(862,901,105)
438,308,682

เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
กลุ่มบริษทั ฯ กูย้ มื จากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอวงเงินสินเชื่อ
จากสถาบันการเงิน
 เจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้ตน้ งวด
บวก เพิม่ ระหว่างงวด
หัก จ่ายระหว่างงวด
เจ้าหนี้ปลายงวด

153,644,325
905,932,705
(656,508,180)
403,068,850

 ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

51,505,573

 ดอกเบีย้ จ่าย

57,871,458
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438,308,682
971,515,588
(476,563,479)
933,260,791

เนื่ อ งจากในช่ ว งต้น ปี 2555 กลุ่ ม บริษ ัท ฯ อยู่ ใ น
ขัน้ ตอนจัดหาวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
ในการปล่ อ ยสิ น เชื่ อ ให้ แ ก่ ลู ก ค้ า และเป็ นเงิ น ทุ น
หมุนเวียน กลุ่มบริษทั ฯ จึงพิจารณากู้ยมื เงินระยะสัน้
จากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เพื่อให้การดาเนินธุรกิจเป็ นไป
อย่างต่อเนื่อง โดยเงินกู้ยมื เพื่อนามาปล่อยสินเชื่อ แก่
ลูกค้า บันทึกเป็ นเงิน กู้ยืมระยะสัน้ ส่วนที่ นามาใช้ใ น
การชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการดาเนินงานบันทึกเป็ น
รายการเจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง

ทัง้ นี้ อัตราดอกเบี้ยที่ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ คิดกับกลุ่ม
บริษ ัท ฯ ทัง้ เงิน กู้ ยืม ระยะสัน้ และเจ้ า หนี้ กิ จ การที่
เกีย่ วข้องกัน เป็ นอัตราเดียวกับที่ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ กู้
จากธนาคารพาณิ ช ย์ ในอั ต ราร้ อ ยละ MLR-1.5
(อ้างอิงอัตรา MLR ของธนาคารกรุงเทพ) และเป็ น
403,068,850 อัตราเดียวกับที่ก ลุ่ม บริษทั ฯ สามารถกู้โดยตรงจาก
11,917,565 ธนาคารพาณิชย์ ซึ่งการกู้ยมื เงินดังกล่าวเป็ นไปเพื่อ
(2,699) การดาเนินธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
414,983,718 ทัง้ นี้ กลุ่มบริษทั ฯ ได้รบั วงเงินสินเชื่อจากธนาคารแล้ว
64,766,872 และหากกลุ่ ม บริษ ัท ฯ มีส ภาพคล่ อ งเหลือ จากการ
ดาเนินธุรกิจ ก็จะพิจารณาทยอยชาระคืนหนี้เป็ นลาดับ
13,261,422 ถัดไป

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการกูย้ มื เงินระยะสัน้ และเจ้าหนี้กจิ การที่เกี่ยวข้อง
กันเป็ นไปเพื่อสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษทั ฯ โดยอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายเป็ นอัตราเดียวกับที่
กลุ่มบริษทั ฯ กู้จากธนาคารพาณิชย์โดยตรง รายการ
ดัง กล่ าวจึง มีค วามจ าเป็ น และสมเหตุ สมผลและเป็ น
ประโยชน์ต่อบริษทั ฯ ทัง้ นี้กลุ่มบริษทั ฯ จะทยอยชาระ
คืนหนี้เมื่อมีสภาพคล่องส่วนเกิน
ค่าบริหารจัดการ
กลุ่มบริษทั ฯ ได้ว่าจ้างศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
ในการให้บ ริก ารช่ อ งทางการจัดจ าหน่ า ย
เพื่อสนับสนุนการดาเนินธุรกิจ
31,371,705

 ค่าบริหารจัดการ

จากการซื้อและรับโอนกิจการจากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
เมื่อปี 2554 ยังคงมีสาขาของกลุ่มบริษทั ฯ บางแห่งที่
ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นผูเ้ ช่า และรับภาระค่าใช้จ่ายที่
เกีย่ วข้องอยู่ เช่น ค่าเช่าอาคาร ค่าสาธารณูปโภค เป็ น
10,069,254 ต้น ดังนัน้ กลุ่มบริษทั ฯ และศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จึงได้
ทาสัญญาว่าจ้างบริการโดยมีอตั ราค่าธรรมเนี ยมการ
ให้บริการเท่ากับ ร้อยละ 0.10 ของยอดลูกหนี้ ณ สิ้น
เดือน ซึ่งประมาณการจากบริการที่กลุ่มบริษทั ฯ จะ
ได้รบั ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนี ยมดังกล่าวและเงื่อนไขการ
ชาระราคา มีความสอดคล้องกับค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นการรับบริการเพื่อสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจ โดย
เกณฑ์และวิธกี ารคานวณการคิด ค่าบริการระหว่างกัน
สอดคล้องกับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง รายการดังกล่าว
จึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การคา้ ประกัน
ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นผูค้ ้าประกันและนา
ทรัพย์สนิ มาเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน
กูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์ของกลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

30,000,000
1,750,000,000

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยศรีส วัส ดิ ์ พาวเวอร์ ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดย
30,000,000 กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการค้าประกันดังกล่าว
2,230,000,000 ทัง้ นี้ บริ ษ ั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการขอถอน ค้ า ประกั น
ดังกล่า วทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากที่
บริ ษ ั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

2. บริษทั ดี.ที.เจ โฮลดิ้ง จากัด
(“ดี.ที.เจ.โฮลดิง้ ”)
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในบริษทั อื่นๆ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2556
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ย
ละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 40

เจ้าหนี้ จากการเพิ่ มทุน
เป็ นเงินรับชาระค่าเพิม่ ทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ทางบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการเพิม่ ทุน

ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 บริษทั ฯ เรียก
ชาระเงินเพิม่ ทุน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2555
บริษ ัท ฯ ยัง ไม่ ไ ด้ด าเนิ น การจดทะเบีย น
เพิม่ ทุนชาระแล้ว จึงต้องบันทึกเงินที่ได้รบั
ชาระค่าหุน้ จากผูถ้ อื หุน้ ราย ดี.ที.เจ.โฮลดิ้ง
เป็ นเจ้าหนี้อ่นื


ปจั จุบ ัน บริษ ัท ฯ ได้ดาเนิ น การช าระเงินเพิ่ม ทุ น ทัง้
จานวนเรียบร้อยแล้ว

295,000,000

เจ้าหนี้อ่นื

ส่วนที่ 2 หน้า 79

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ น การรับเงินเพิ่ม ทุนจากผู้ถือหุ้น และบริษ ัท ฯ ยัง
-- มิไ ด้ ด าเนิ น การจดทะเบี ย นเพิ่ ม ทุ น จึง ท าให้ เ กิ ด
รายการระหว่างกัน และปจั จุบนั ไม่มรี ายการนี้แล้ว

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ของดี.ที.เจ.โฮลดิง้
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ้ อื
หุน้ ร้อยละ 8 กรรมการ ประธานกรรม
บริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 40 และเป็ น
กรรมการของดี.ที.เจ.โฮลดิง้
3. บริษทั ดี.ที.เจ เซอร์วิส จากัด
การรับชาระเงินเพิ่มทุนบริ ษทั ฯ
(“ดี.ที.เจ เซอร์วสิ ”)
ในช่วงเดือนธันวาคม 2555 บริษทั ฯ เรียก
ลักษณะธุรกิจ
ชาระเงินเพิม่ ทุน ซึ่ง ณ 31 ธันวาคม 2555
ลงทุนในบริษทั อื่นๆ
บริษ ัท ฯ ยัง ไม่ ไ ด้ด าเนิ น การจดทะเบีย น
เพิม่ ทุนชาระแล้ว จึงต้องบันทึกเงินที่ได้รบั
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
ช าระค่ า หุ้ น จากผู้ ถื อ หุ้ น ราย ดี . ที . เจ.
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31
เซอร์วสิ เป็ นเจ้าหนี้อ่นื
มีนาคม 2556
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ย



มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

เป็ นเงินรับชาระค่าเพิม่ ทุน โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555 ทางบริษทั ฯ อยูร่ ะหว่างดาเนินการเพิม่ ทุน
ปจั จุบ ัน บริษ ัท ฯ ได้ดาเนิ น การช าระเงินเพิ่ม ทุ น ทัง้
จานวนเรียบร้อยแล้ว

25,000,000

เจ้าหนี้อ่นื

ส่วนที่ 2 หน้า 80

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นการรับเงินเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ก็ยงั มิได้
-- ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุน จึงทาให้เกิดรายการ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
ละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 40
และเป็ นกรรมการของดี.ที.เจ.เซอร์วสิ
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ้ อื
หุน้ ร้อยละ 8 กรรมการ ประธานกรรม
บริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 40 ของดี.ที.เจ.
เซอร์วสิ
4. บริษทั ศรีสมาน คอนโดเทล จากัด
เช่าอาคาร
(“ศรีสมานคอนโดเทล”)
กลุม่ บริษทั ฯ เช่าพืน้ ทีเ่ นื้อที่ 2,039.57
ลักษณะธุรกิจ
ตารางเมตร และห้องพัก ตัง้ อยูท่ อ่ี าคารศรี
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
สมานคอนโดเทล ซอยอินทามาระ 41 ถนน
สุทธิสารวินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ กทม. เพื่อใช้เป็ นสานักงานและสถานทีเ่ ก็บ
เอกสารและหลักประกันของกลุ่มบริษทั ฯ
ส่วนที่ 2 หน้า 81

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ระหว่างกัน และปจั จุบนั ไม่มรี ายการนี้แล้ว

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าสถานที่จากศรีสมานคอนโดเทล เพื่อ
ใช้ เ ป็ น ส า นั ก ง า น แ ล ะ ส ถ า นที่ เ ก็ บ สั ญ ญ า แ ล ะ
หลักประกัน ระหว่างรอนาส่งธนาคาร และเป็ นที่พกั
สาหรับ พนัก งานที่มาฝึ กอบรมเพื่อ การด าเนิ นธุร กิจ
ปกติ และอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บและเงื่อนไขการ
ช าระเงิน เป็ น ไปตามที่ศ รีส มาน คอนโดเทล คิด กับ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
8.42 และและดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การ ของ
บริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 50 และ
เป็ นกรรมการในศรีสมานคอนโดเทล
นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ย
ละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 50
และเป็ นกรรมการในศรีสมานคอนโดเทล

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ
และเป็ นที่พกั พนักงาน โดยมีระยะเวลาเช่า
ตามสัญญาเท่ากับ 1 ปี


ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บุคคลภายนอกและเป็ นไปตามธุรกิจปกติของศรีสมาน
คอนโดเทล

ค่าเช่า

5,131,200

1,879,200 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายการที่สนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิจของบริษทั ฯ
โดยสัญ ญาเช่ า คิดราคาที่เ หมาะสมและเงื่อ นไขการ
ชาระราคาเป็ นไปตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จาเป็ นและสมเหตุสมผล

การคา้ ประกัน
ศรีสมานคอนโดเทล เป็ นผู้ค้าประกันและ
น าทรัพ ย์ สิน มาเป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ
วงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

55,000,000
1,500,000,000

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันโดย ศรีสมานคอนโดเทล และ
ทรัพ ย์ สิน ของศรีส มานคอนโดเทล ซึ่ง เป็ น ไปตาม
เงื่อนไขที่กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั
55,000,000 ฯ ไม่ มีค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่อ การค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว ทัง้ นี้
1,500,000,000 บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้
จานวน ซึ่งคาดว่ าจะแล้วเสร็จหลังจากที่บริษทั ฯ ได้
ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

ส่วนที่ 2 หน้า 82

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
5. บริษทั ศรีสมาน กรุงเทพ จากัด
(“ศรีสมานกรุงเทพ”)

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เช่าอาคาร

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้เป็ น
ลักษณะธุรกิจ
สานักงานสาขา จานวน 2 แห่ง ระยะเวลา
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
เช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี
1. อาคารพาณิชย์ จานวน 4 ชัน้ 4 คูหา
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
เนื้อที่รวม 80.3 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ถี นนสาย
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ประธานกรรม รัง สิต -ปทุ ม ธานี ต าบลบางปรอก อ าเภอ
บริหาร ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ย เมือง จังหวัดปทุมธานี
2. อาคารพาณิชย์ จานวน 4 ชัน้ 2 คูหา
ละ 40 และเป็ นกรรมการ ของศรีสมาน
เนื้ อ ที่ ร วม 36.0 ตารางวา ตัง้ อยู่ ท่ี ถ นน
กรุงเทพ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ รามค าแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
กทม.
8.42 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การและ
 ค่าเช่า
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11 ในศรี
สมานกรุงเทพ
การคา้ ประกัน
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
ศรีส มานกรุง เทพเป็ น ผู้ค้ า ประกัน และน า
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ทรัพย์สนิ มาเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ ง
กูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
 ค้าประกัน
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารจากศรีสมานกรุงเทพ เพื่อใช้
เป็ นสาขาทาการ 2 แห่ง ในการดาเนินธุรกิจปกติของ
กลุ่มบริษ ัทฯ และอัตราค่าเช่า ปจั จุบนั ที่กลุ่ ม บริษทั ฯ
เช่ า อยู่ มีร าคาเท่ า กับ อัต ราค่ า เช่ า ที่ ป ระเมิน โดยผู้
ประเมินอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

1,412,400

55,000,000
1,500,000,000

ส่วนที่ 2 หน้า 83

การเช่าอาคารทัง้ 2 แห่ง เป็ นรายการที่สนับสนุ นการ
ด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษ ัท ฯ ลัก ษณะทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า มี
ความจาเป็ นและเหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่น
ที่เ ช่ า จากบุ ค คลภายนอก โดยอัต ราค่า เช่ า ป จั จุ บ ัน
สามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าเช่าที่สารวจโดยผูป้ ระเมิน
307,041
อิส ระ และเงื่อ นไขการช าระราคาเป็ น ไปตามธุ ร กิจ
รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยศรีส มานกรุ ง เทพ และ
ทรัพย์สนิ ของศรีสมานกรุงเทพ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไข
55,000,000 ที่กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มี
1,500,000,000 ค่าใช้จา่ ยเพื่อการค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่
ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่ง

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื
หุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ น ผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร้อ ยละ 40 และเป็ น
กรรมการของศรีสมาน กรุงเทพ
6. บริษทั ไอ.ดี. 2007 จากัด
(“ไอ.ดี. 2007”)
ลักษณะธุรกิจ
ซือ้ ขายจัดสรรที่ดนิ

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คาดว่าจะแล้วเสร็จหลังจากที่บริษทั ฯ ได้ดาเนิ นการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
เช่าที่ดินและอาคาร
กลุ่มบริษทั ฯ เช่าที่ดนิ และอาคารจากไอ.ดี. 2007 เพื่อ
ใช้เ ป็ น สถานที่เ ก็บ รถยึด ที่ไ ม่ไ ด้ท าการขายที่ส าขา
ส่วนอาคารใช้เป็ นสาขาของบริษทั ฯ เพื่อดาเนินธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษทั ฯ และอัตราค่าเช่าปจั จุบนั ที่กลุ่ม
บริษ ัท ฯ เช่ า อยู่ ต่ า กว่ า อัต ราค่ า เช่ า ที่ป ระเมิน โดยผู้
ประเมินอิสระ

กลุ่ ม บริษทั ฯ เช่า ที่ดิน และอาคารตัง้ อยู่ท่ี
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลัก
สี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีระยะเวลาเช่ า
ตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี
1. ที่ดิน เนื้ อ ที่ร วม 7-1-61 ไร่ (2,961
ตารางวา) เพื่อใช้เป็ นสถานที่เก็บทรัพย์สนิ
รอการขาย
2. อาคารสิ่งปลูก สร้าง ซึ่งประกอบด้ว ย
อาคารสานักงานสาขาและอาคารโกดังเก็บ
ของชัน้ เดียว เนื้อที่ใช้สอยรวม 728 ตาราง
เมตร เพื่อ ใช้เ ป็ นสถานที่สานักงานสาขา
และโกดัง

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8
และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ประธาน
กรรมบริหารของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ร้อยละ 60 และเป็ นกรรมการของไอ.ดี.
2007
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ
8.42 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 30 ใน ไอ.  ค่าเช่า
ดี. 2007
การคา้ ประกัน
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ย
ไอ . ดี . 2007 เป็ นผู้ ค้ าป ระกั น แล ะน า
ละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ทรัพย์สนิ มาเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน

ส่วนที่ 2 หน้า 84

1,284,000

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าที่ดนิ และอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความจาเป็ น
สาหรับการดาเนินธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียง
แล้ว ต่ า กว่า ค่า เช่ าที่ส ารวจโดยผู้ป ระเมิน อิส ระ และ
เงื่อ นไขการช าระราคาเป็ น ไปตามธุ ร กิ จ ลัก ษณะ
ทรัพย์สินที่เช่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม รายการ
343,470 ดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 1 ในไอ.ดี.
2007
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื
หุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 6 ของไอ.ดี. 2007
7. บริษทั อนุชาลี จากัด
(“อนุชาลี”)
ลักษณะธุรกิจ
รับค้าประกันหนี้สนิ

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ
กูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

55,000,000
1,500,000,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันโดย ไอ.ดี. 2007 และทรัพย์สนิ
ของไอ.ดี. 2007 ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดโดย
55,000,000 ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อ
1,500,000,000 การค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
ขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จหลังจากที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเข้าจดทะเบีย น
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

การคา้ ประกัน
อนุ ชาลีเป็ นผูค้ ้าประกันและนาทรัพย์สนิ มา
เป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ วงเงิน กู้ ยืม จาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
 ค้าประกัน
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อ ยละ
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
8.42
ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการ
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
กรรมการบริห าร และกรรมการผู้จดั การ

30,000,000
1,750,000,000
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กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันโดยอนุ ชาลี และทรัพย์สนิ ของ
อนุ ชาลีซ่ึงเป็ นไปตามเงื่อ นไขที่กาหนดโดยธนาคาร
30,000,000 พาณิชย์ โดยกลุ่ม บริษทั ฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อ การค้ า
2,230,000,000 ประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอน
ค้าประกันดังกล่ าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้ว เสร็จ
หลัง จากที่บ ริษ ัท ฯ ได้ด าเนิ น การเข้า จดทะเบีย นใน

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ของบริษทั ฯ เป็ นถือหุน้ ร้อยละ 80 และเป็ น
กรรมการของอนุชาลี
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ย
ละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ของบริษ ัท ถือ หุ้น ร้อ ยละ 10 และเป็ น
กรรมการของอนุชาลี
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื
หุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 10 ในอนุชาลี

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
8. บริษทั ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007 จากัด
(“ไอ.ดี. เซอร์วสิ ”)
ลักษณะธุรกิจ
ขายอสังหาริมทรัพย์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

การคา้ ประกัน
ไอ.ดี . เซอร์ วิ ส เป็ นผู้ ค้ า ประกัน และน า
ทรัพย์สนิ มาเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน
กูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
 ค้าประกัน
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อ ยละ
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
8.42
ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการ
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
กรรมการบริห าร และกรรมการผู้จดั การ
ของบริษ ัท ฯ และเป็ น ผู้ถือ หุ้น ร้อ ยละ 30
ของไอ.ดี. เซอร์วสิ
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือ หุ้นใหญ่ ร้อ ย
ละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 30 ในไอ.
ดี. เซอร์วสิ
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ

30,000,000
1,750,000,000

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ ยื ม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยไอ.ดี . เซอร์ วิ ส และ
ทรัพย์สนิ ของไอ.ดี. เซอร์วสิ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว โดยกลุ่มบริษทั ฯ
30,000,000 ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพื่อการค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
2,230,000,000 อยู่ระหว่า งการขอถอนค้าประกันดังกล่า วทัง้ จานวน
ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จหลังจากที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื
หุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นกรรมการ และผู้ถือ หุ้นร้อ ยละ 40.05
ของ ไอ.ดี. เซอร์วสิ
9. บริษทั โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง จากัด
การคา้ ประกัน
(“โรจนะ เฮ้าส์ซงิ่ ”)
โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง เป็ นผู้ค้าประกันและนา
ลักษณะธุรกิจ
ทรัพย์สนิ มาเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน
ขายอสังหาริมทรัพย์
กูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
 ค้าประกัน
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นร้อ ยละ
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
8.42
ด ารงต าแหน่ ง เป็ นกรรมการ
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
กรรมการบริห าร และกรรมการผู้จดั การ
ของบริษทั ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นร้อยละ 17 และ
กรรมการ ของโรจนะ เฮ้าส์ซงิ่
- นายฉัตรชัย แก้วบุ ตตา ผู้ถือ หุ้น ร้อ ยละ 8
และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ประธาน
กรรมบริหาร เป็ นผู้ถือหุ้นร้อ ยละ 50 ของ
โรจนะ เฮ้าส์ซงิ่
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือ หุ้นใหญ่ ร้อ ย
ละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
ของบริษทั ฯ เป็ นผู้ถือหุ้นร้อยละ 17 ของ
โรจนะ เฮ้าส์ซงิ่

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

55,000,000
1,500,000,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ ยื ม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยโรจนะ เฮ้ า ส์ ซิ่ ง และ
ทรัพย์สนิ ของโรจนะ เฮ้าส์ซงิ่ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่
55,000,000 กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ดงั กล่าว โดยกลุ่มบริษทั ฯ
1,500,000,000 ไม่มคี า่ ใช้จา่ ยเพื่อการค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ
อยู่ระหว่า งการขอถอนค้าประกันดังกล่า วทัง้ จานวน
ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จหลังจากที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินการ
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 17 ของ ไอ.ดี. เซอร์วสิ
10. บริษทั เค บี บี เซอร์วิส จากัด
การคา้ ประกัน
(“เคบีบ”ี )
เคบีบี เป็ นผู้ค้าประกันและนาทรัพย์สนิ มา
ลักษณะธุรกิจ
เป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ วงเงิน กู้ ยืม จาก
พัฒนาทีด่ นิ และจัดสรรอสังหาริมทรัพย์
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ
8.42 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการ ของเคบีบี
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8

 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

30,000,000
1,750,000,000
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันโดยเคบีบี และทรัพย์สนิ ของเค
บี บี ซึ่ ง เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ ก าหนดโดยธนาคาร
30,000,000 พาณิชย์ดงั กล่าว โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายเพื่อ
2,230,000,000 การค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
ขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้ว
เสร็จหลังจากที่บริษทั ฯ ได้ดาเนินการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและ
กรรมการบริหารของบริษทั ฯ เป็ น
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 100 ของ
เคบีบี

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

11. บริษทั เค.เค.จี. เซอร์วิส 2008 จากัด ซื้อบัญชีลกู หนี้ สินเชื่อเพื่อบริหาร
(“เคเคจี ”)
FM (บริษทั ย่อย) ซือ้ และรับโอนสิทธิ
ลักษณะธุรกิจ
เรียกร้องลูกหนี้สนิ เชื่อจากเคเคจี จานวน
พัฒนาทีด่ นิ และจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ และ 1,435 สัญญา ในราคาตามมูลค่าทางบัญชี
ให้กู้ยมื เงิน
ของบัญชีลูกหนี้ ณ 30 พฤศจิกายน 2554
รวม 51,012,326 บาท ซึง่ ยังมียอดเงินคง
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
ค้างที่ FM ต้องจ่ายให้แก่ผขู้ ายดังนี้
ครอบครัวแก้วบุตตามีอานาจควบคุมเคเคจี
15,768,445

 เจ้าหนี้จากการซือ้ ลูกหนี้

FM (บริษทั ย่อย) ได้เข้าทาสัญญารับโอนสิทธิเรียกร้อง
ลูกหนี้กบั เคเคจี มูลค่ายอดหนี้ 51,012,326 บาท ใน
วันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดยแบ่งจ่ายชาระ 4 งวด
กาหนดชาระทุกๆ วันที่ 31 ธันวาคม ตัง้ แต่ปี 2554 –
2557 สัดส่วนการจ่ายชาระงวดละ 10%, 50%, 20%
และ 20% ตามลาดับ โดยราคาซื้อขายอ้างอิงจาก
15,650,958 มู ล ค่ า ท า ง บั ญ ชี ข อ ง บั ญ ชี ลู ก ห นี้ -สุ ท ธิ ณ 30
พฤศจิกายน 2554 ทัง้ นี้ การทารายการดังกล่าวเพื่อ
เป็ นการขยายฐานลูกค้าสินเชื่อ ขยายธุรกิจให้สนิ เชื่อ
ดั ง นั ้ น ร า ย กา ร ดั ง กล่ า วจึ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่ องจาก FM มีวตั ถุประสงค์ดาเนิ นธุรกิจสินเชื่อ
ดัง นัน้ การซื้อ บัญ ชีลูก หนี้ สิน เชื่อ จาก เคเคจี จึง เป็ น
รายการที่สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจ ประกอบกับราคา
ซื้อขายอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ 30 พฤศจิกายน
2555 และเคเคจี ตกลงรับผิดชอบค่าเสียหายหาก FM
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ไม่สามารถเก็บเงินจากลูกหนี้ตามหนี้ท่รี บั โอนมา ตาม
สัญญาแก้ไขเพิม่ เติมโอนสิทธิเรียกร้องหนี้
ณ 31 มีนาคม 2556 ลูกหนี้กลุ่มดังกล่าวได้ทยอยชาระ
หนี้แล้วจานวน 44.97 ล้านบาทคงเหลือมูลหนี้สุทธิคง
ค้าง 16.26 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าราคาซื้อ
ขายและเงื่ อ นไขการช าระเงิ น มี ค วามเหมาะสม
รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
12. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา

การคา้ ประกัน

ความสัมพันธ์กบั บริษทั
- ผู้ถือ หุ้น ร้อ ยละ 8.42 กรรมการ และ
กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริษทั ฯ
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถือ หุ้น
ร้อยละ 8 กรรมการ ประธานกรรมบริหาร
กับนางจริยา แก้วบุตตา ผู้ถอื หุน้ ร้อยละ 8
ของบริษทั ฯ
- พี่ข องนางสาวธิด า แก้ ว บุ ต ตา ผู้ถื อ หุ้ น
ใหญ่ ร้อ ยละ 56.25 และกรรมการของ
บริษทั ฯ

นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็ นผูค้ ้าประกัน
และนาทรัพย์สนิ ส่วนตัวมาเป็ นหลักประกัน
สาหรับวงเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์
ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

85,000,000
3,250,000,000

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันโดยนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
และทรัพย์สนิ ส่วนตัวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดย
85,000,000 กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการค้าประกันดังกล่าว
3,730,000,000 ทัง้ นี้ บริ ษ ั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการขอถอนค้ า ประกั น
ดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากที่
บริ ษ ั ท ฯ ได้ ด าเนิ นการเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
13. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษทั ฯ
- บิดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และกรรมการของ
บริษทั ฯ
- บิดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ้ อื
หุน้ ร้อยละ 8.42 กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคาร
กลุ่มบริษทั ฯ เช่าที่ดนิ และอาคารจากนายฉัตรชัย แก้ว
บุตตาดังนี้

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ พร้อมอาคารพาณิชย์
1. ที่ดนิ เนื้อที่ 519 ตารางวา และอาคาร
พาณิ ชย์ จ านวน 2 ชัน้ (ชัน้ ใต้ดิน และชัน้
ลอย) ตัง้ อยู่ท่ถี นนสายหล่มสัก -เพชรบูรณ์
ต าบลชั ย นารายณ์ อ าเภอชั ย บาดาล
จัง หวัด ลพบุ รี ระยะเวลาเช่ า ตามสัญ ญา
เท่ากับ 3 ปี
2. ที่ดินเนื้ อที่ 213 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จานวน 2 ชัน้ ตัง้ อยู่ท่ีถนนสุด
บรรทัด ต าบลปากเพรีย ว อ าเภอเมือ ง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี ระยะเวลาเช่าตาม
สัญญาเท่ากับ 3 ปี
1,669,200

 ค่าเช่า

 ทีด่ นิ และอาคารจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็ นสาขา และ
ที่จอด/ขายรถที่ยดึ ซึ่งส่วนใหญ่ เป็ นรถเชิงเกษตร
รถแทรกเตอร์ จึงจาเป็ นต้องใช้พน้ื ทีท่ ม่ี ขี นาดใหญ่
 ที่ดิน และอาคารจัง หวัด สระบุ รี เพื่อ ใช้ เ ป็ น สาขา
ตัง้ อยู่ในแหล่งชุมชน ริมถนนใหญ่ สามารถใช้พน้ื ที่
ส่วนหนึ่งในการจัดวางรถมอเตอร์ไซด์เพื่อขาย และ
มีห้องจัดเก็บทรัพย์สนิ รอการขายที่เป็ นสัดส่วน อีก
ทัง้ ยัง มี พ้ื น ที่ จ อดรถด้ า นหลัง เพื่อ อ านวยความ
สะดวกให้ลูกค้าทีม่ าใช้บริการ
โดยอัตราค่าเช่าปจั จุบนั ของทัง้ 2 แห่ง ต่ ากว่าอัตราค่า
446,511 เช่าทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าที่ดนิ และอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความจาเป็ น
สาหรับการดาเนิ นธุร กิจ เพราะนอกจากจะเป็ นสาขา
แล้ว บริษทั ฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์ จากพื้นที่ให้เกิด
ประโยชน์สงู สุด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ ากว่าค่า
เช่าที่สารวจโดยผูป้ ระเมินอิสระ และเงื่อนไขการชาระ
ราคาเป็ นไปตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สนิ ที่เช่ามีความ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

จาเป็ นและเหมาะสม รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ น
และสมเหตุสมผล
การคา้ ประกัน
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา เป็ นผู้ค้ าประกัน
และนาทรัพย์สนิ ส่วนตัวมาเป็ นหลักประกัน
ส าหรับ วงเงิน กู้ ยืม จากธนาคารพาณิ ช ย์
ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

85,000,000
3,250,000,000

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยนายฉัต รชัย แก้ว บุ ต ตา
และทรัพย์สินส่วนตัวของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดย
85,000,000 กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการค้าประกันดังกล่าว
3,730,000,000 ทัง้ นี้ บริ ษ ั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการขอถอนค้ า ประกั น
ดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากที่
บริ ษ ั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

14. นางสาวธิ ดา แก้วบุตตา

เช่าอาคาร

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- กรรมการและผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร้อ ยละ56.25
ของบริษทั ฯ
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผู้ถือ หุ้น
ร้อยละ 8 กรรมการ ประธานกรรมบริหาร

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จานวน 4
ชัน้ 2 คูหา เนื้อทีร่ วม 55.3 ตารางวา ตัง้ อยู่
ทีถ่ นนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคัน
นายาว กทม. เพื่อใช้เป็ นสานักงานสาขา
ระยะเวลาตามสัญญาเช่า 3 ปี
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กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารจากนางสาวธิดา แก้วบุตตา
เพื่อใช้เป็ นสาขาสาหรับการดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่ม
บริษทั ฯ และอัตราค่าเช่าปจั จุบนั ที่กลุ่ม บริษทั ฯ เช่า
อยู่ ต่ากว่าอัตราค่าเช่าทีป่ ระเมินโดยผูป้ ระเมินอิสระ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ของบริษทั ฯ กับนางจริยา แก้วบุตตาผู้ถือ 
หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- น้ อ งสาวของนางสาวดวงใจ แก้ ว บุ ต ตา
ผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 8.42
กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จ ดั การ
ของบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ
ค่าเช่า

513,600

15. นางจริยา แก้วบุตตา

เช่าอาคาร

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ้ อื
หุน้ ร้อยละ 8.42 กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื
หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และกรรมการของ
บริษทั ฯ
- ภรรยานายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่รอ้ ยละ 8 กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษทั ฯ

กลุ่ ม บริษ ัท ฯ เช่ า อาคารพาณิ ช ย์ รวม
จานวน 3 แห่ง
1. อาคารพาณิ ช ย์ จ านวน 4 ชัน้ 2 คู ห า
เนื้ อ ที่ร วม 36.7 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ีถนน
เทพารัก ษ์ ต าบลเทพารัก ษ์ อ าเภอเมือ ง
สมุ ท รปราการ จั ง หวั ด สมุ ท รปราการ
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี
2. อาคารพาณิชย์ จานวน 3 ชัน้ 2 คูหา
เนื้อที่รวม 64 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ถี นนสาย
รังสิต-ปทุมธานี ตาบลประชาธิปตั ย์ อาเภอ
ธัญ ญบุ รี จัง หวัด ปทุ ม ธานี ระยะเวลาเช่ า
ตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี
3. อาคารพาณิชย์ จานวน 4 ชัน้ 3 คูหา
เนื้ อ ที่ร วม 54 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ ท่ีถ นน
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

137,388 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายการที่สนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิจของบริษทั ฯ
ลัก ษณะทรัพ ย์สินที่เช่ ามีค วามจ าเป็ น และเหมาะสม
เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่ เช่าจากบุคคลภายนอก
โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ ากว่าค่าเช่าที่สารวจ
โดยผูป้ ระเมินอิสระ และเงื่อนไขการชาระราคาเป็ นไป
ตามธุ ร กิ จ รายการดัง กล่ า วจึง มีค วามจ าเป็ น และ
สมเหตุสมผล
กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารจากนางจริยา แก้วบุตตาเพื่อ
ใช้เ ป็ นสาขา และอัต ราค่าเช่ า ปจั จุบนั ที่กลุ่ ม บริษทั ฯ
เช่ า อยู่ ต่ า กว่า อัต ราค่า เช่า ที่ป ระเมิน โดยผู้ป ระเมิน
อิสระ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายการที่สนับสนุ นการดาเนิ นธุรกิจของบริษทั ฯ
ลัก ษณะทรัพ ย์สินที่เช่ ามีค วามจ าเป็ น และเหมาะสม
เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่ เช่าจากบุคคลภายนอก
โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้วต่ ากว่าค่าเช่าที่สารวจ
โดยผูป้ ระเมินอิสระ และเงื่อนไขการชาระราคาเป็ นไป
ตามธุ ร กิ จ รายการดัง กล่ า วจึง มีค วามจ าเป็ น และ
สมเหตุสมผล

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ
สุขุมวิท ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จัง หวัด ชลบุ รี ระยะเวลาเช่ า ตามสัญ ญา
เท่ากับ 3 ปี

2,439,600

 ค่าเช่า
การคา้ ประกัน
นางจริย า แก้ว บุ ต ตา เป็ น ผู้น าทรัพ ย์สิน
ส่ว นตัว มาเป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ วงเงิน
กู้ยืม จากธนาคารพาณิชย์แ ห่งหนึ่ ง ให้แ ก่
กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

85,000,000
3,250,000,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

652,593

กลุ่มบริษทั ฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์ เพื่อใช้
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ โดยวงเงิน
กู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันโดยนางจริยา แก้วบุตตา และ
ใช้ ท รัพ ย์ สิน ส่ ว นตัว ของนางจริ ย า แก้ ว บุ ต ตา ซึ่ ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดย
85,000,000 กลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการค้าประกันดังกล่าว
3,730,000,000 ทัง้ นี้ บริ ษ ั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า งการขอถอนค้ า ประกั น
ดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ หลังจากที่
บริ ษ ั ท ฯ ได้ ด าเนิ น การเข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล และ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
3 เดือนแรก
ปี 2555
ของปี 2556

ลักษณะรายการ

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เงินให้ก้ยู ืมระยะสัน้
รายการดัง กล่ า วเป็ น ดอกเบี้ย ค้า งรับ จากกรรมการ
ตัง้ แต่ปี 2551 อย่างไรก็ตามบริษทั ฯ ได้เคลียร์รายการ
ดังกล่าวเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

นางจริ ย า แก้ ว บุ ต ตา กู้ ยืม เงิน บริษ ัท ฯ
ตัง้ แต่ ปี 2551 โดยมีด อกเบี้ย ค้า งจ่า ย
คงเหลือ
11,083

 ดอกเบีย้ ค้างรับ
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11,083 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายการค้างชาระตัง้ แต่ปี 2551 ซึง่ บริษทั ฯ ได้ทา
เคลียร์รายการแล้วตัง้ แต่เดือนมิถุนายน 2556

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
11.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการดังกล่าว
มีความจาเป็ นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อกลุ่มบริษทั ฯ (รายละเอียดของแต่ละรายการกล่าวไว้ได้ในส่วน
ที่ 2 หัวข้อ 11.1)
11.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนในการอนุมตั ิ ให้เข้าทารายการระหว่างกัน
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิ
การทารายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้ผู้บริหารหรือผู้ท่มี สี ่วนได้ส่วนเสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุ มตั ิ
รายการดังกล่าวได้ และในกรณีท่มี รี ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคต บริษทั ฯ จะจัดให้มคี วามเห็นโดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนัน้ โดยพิจ ารณาดูเ งื่อ นไขต่า งๆ ให้เ ป็ น ไปตามลัก ษณะการดาเนิ นการค้า ปกติในตลาด และมีก าร
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีท่คี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลที่มคี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมิน
ราคาอิสระ หรือสานักงานกฎหมาย เป็ นต้น ที่เป็ นอิสระจากบริษทั ฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็ นผูใ้ ห้ความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่ม ีความรู้ความชานาญพิเศษจะถูกนาไปใช้ประกอบการ
ตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ยังได้ม ีการอนุ มตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่ม ีเงื่อนไขการค้าโดยทั ่วไป ในการทาธุรกรรม
ระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง โดยให้ฝา่ ยบริหารสามารถอนุ มตั ิ
เข้าทารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้องได้
(ไม่วา่ รายการดังกล่าว เป็ นรายการทีด่ าเนินการอยูใ่ นปจั จุบนั และจะต้องดาเนินต่อไปรวมทัง้ รายการที่จะมีขน้ึ ในอนาคต)
โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ ในกรณีท่รี ายการดังกล่าวเป็ น
ข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท ากับคู่สญ
ั ญาทั ่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอานาจ
ต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลที่มคี วามเกี่ยวข้อง โดยฝา่ ย
บริหารจะต้อ งจัดทารายงานสรุปการท ารายการระหว่างกันกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่ม ีความเกี่ยวข้องเพื่อ
รายงานในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส
11.4

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้มกี ารกาหนดนโยบายการทารายการ
ระหว่างกันในอนาคต โดยจะต้องเป็ นรายการที่เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจทั ่วไปของบริษทั ฯ ไม่มกี ารถ่ายเท
ผลประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างไม่เป็ นธรรมไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในอนาคตกับบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและบริษทั ฯ จะร่วมกันดูแลรายการ
ระหว่างกันดังกล่าวทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วยความจาเป็ นและสมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนที่ยุตธิ รรม
พร้อมทัง้ ผ่านการอนุมตั ติ ามขัน้ ตอนและกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องอย่างถูกต้อง และจะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั ่ง หรือ ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยง
กันของบริษทั ฯ ตามมาตรฐานบัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ส่วนที่ 2 หน้า 97

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)
11.5

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลที่อ าจมีความขัดแย้ง จะเป็ นรายการที่เกิดจากการ
ประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ สูงสุด โดยมีแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคตดังนี้
-

ลูกหนี้การค้ากิจการที่เกี่ยวข้องกัน ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เกิดจากสาขานาเงินรับชาระค่างวดเข้าบัญชีศรีสวัสดิ ์ พาว
เวอร์ ตามสัญญาบริการ โดยรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต เนื่องจากตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
เป็ นต้นไป ทางสาขาจะนาเงินฝากของสาขา เข้าบัญชีบริษทั ผูใ้ ห้บริการโดยตรง

-

การกู้ยมื เงินระยะสัน้ และเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องจากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาบริษทั ฯ อยู่
ระหว่างการขอวงเงินสินเชื่อ จากสถาบันการเงิน ดังนัน้ เพื่อ ให้การดาเนิ นธุร กิจเป็ นไปอย่างต่อ เนื่ อ งและเป็ น
ประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั ฯ จึงจาเป็ นต้องกู้ยมื เงินระยะสัน้ จากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ ภายหลังจากที่บริษทั ฯ เสนอ
ขายหุ้น เพิ่ม ทุ น ครัง้ นี้ และสามารถบริหารสภาพคล่อ งได้เพียงพอต่อ การดาเนิ นงาน บริษทั ฯ คาดว่ารายการ
ดังกล่าวจะลดลง

-

รายการค่าบริหารจัดการกับศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการดังกล่าวเกิดขึน้
จากที่ศ รีส วัส ดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นผู้ท าสัญ ญาเช่ าสาหรับ สาขาบางแห่ง ของกลุ่ม บริษ ัท ฯ ทัง้ นี้ เมื่อ สัญ ญาปจั จุบ ัน
หมดอายุ ทางกลุ่มบริษทั ฯ จะเจรจาขอเปลีย่ นคูส่ ญ
ั ญามาเป็ นบริษทั ฯ หรือ SP 1982

-

การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นสาขามีความจาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ดังนัน้ รายการค่าเช่าอาคารจะ
ยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง โดยค่า เช่าที่กลุ่มบริษทั ฯ จ่ายให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์สามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด และเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจปกติ

-

การค้าประกันเงินกูย้ มื สถาบันการเงินโดยกรรมการ และบุคคลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่สถาบันการเงิน
กาหนด โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จหลังจากที่บริษทั ฯ
ได้ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกใน
อนาคต
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