บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่างกัน
ปรับปรุงให้เป็ นข้อมูลล่าสุด สาหรับปี 2556

11.1 รายละเอียดรายการระหว่างกันที่เกิ ดขึน้ ในปี 2555 และในช่วง ปี 2556
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
1. บริษทั ศรีสวัสดิ์ พาวเวอร์ จากัด
(“ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์”)

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

การรับชาระค่างวดแทน และเงิ นให้
กู้ยืม

ลักษณะธุรกิจ
กลุ่ ม บริษัท ฯ ท าสัญ ญาบริก ารว่ า จ้า ง
ั
ให้บริการสินเชื่อเช่าซือ้ ซึง่ ปจจุบนั ได้หยุด ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เก็บรักษาเงินซึ่งได้
ดาเนินธุรกิจสินเชื่อเช่าซือ้ แล้ว
จากการติดตามหนี้รบั ชาระค่างวดแทน
กลุ่มบริษทั ฯ โดยมีเงื่อนไขหากส่งมอบ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ ือหุน้ ร้อย เงินคืนให้แก่กลุ่มบริษัทฯ เกินกว่าเวลา
ละ 8.42 ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ ที่ก าหนด ศรีส วัส ดิ ์ พาวเวอร์ จะต้อ ง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ ช าระดอกเบี้ ย ให้ แ ก่ ก ลุ่ ม บริษั ท ฯ ใน
ของบริษั ท ฯ
ด ารงต าแหน่ ง เป็ น อัตรา MLR-1.5 (อ้างอิง MLR ของ
กรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ ร้อยละ ธนาคารกรุงเทพ) ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
ทีร่ ะบุในสัญญาบริการ
49 ของศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
-

นางสาวธิดา แก้วบุ ตตา ผู้ถือ หุ้น ใหญ่
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษั ท ฯ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น
ใหญ่รอ้ ยละ 51 ของศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

นอกจากนี้ ในปี 2555 ยังมีรายการเงิน
ให้กยู้ มื แก่ ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ ภายหลัง
จากทีก่ ลุ่มบริษทั ฯ โดย SP 1982 ได้รบั
อนุมตั วิ งเงินจากธนาคารแล้ว
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ในปี 2554 มีก ารปรับ โครงสร้า งกลุ่ ม โดย
SP 1979 และ SP 1982 ซื้อและรับ โอน
บัญ ชีลู ก หนี้ จ ากศรีส วัส ดิ ์ พาวเวอร์ แต่ ไ ม่ ไ ด้
เปลี่ยนช่องทางการรับชาระเงินเพื่อไม่ให้กระทบ
กับการรับช าระเงินจากลูกค้า โดยกลุ่ม บริษัท ฯ
ได้ตกลงทาสัญญาบริการให้ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์
เป็ นผู้รบั ชาระเงินจากลูกค้าแทน โดยมีเงื่อนไข
การส่งมอบคืนเงินในเวลาทีก่ าหนด หากเกิน กว่า
ทีก่ าหนด จะมีการคิดดอกเบีย้ ในอัตรา MLR-1.5
ซึ่ง เป็ น อัต ราเดีย วกับ ที่ธ นาคารเรีย กเก็บ จาก
บริษทั ฯ และเป็ นอัตราตลาด
ทัง้ นี้กลุ่มบริษัทฯ ได้รบั ชาระรายการเงินคงค้าง
ทัง้ หมดจาก ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นที่เรียบร้อย
แล้ ว ดั ง นั ้น จึ ง ไม่ มี ร ายการลู ก หนี้ กิ จ การที่
เกีย่ วข้องกัน ณ สิน้ สุด ไตรมาส 3 ของปี 2556
และกลุ่มบริษัทฯ ได้ดาเนินการปรับปรุงการรับ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

 ลูกหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
 รายได้ดอกเบีย้

378,869,445
9,525,011

ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556
เป็ นต้นมา เงินรับชาระค่างวดได้นาเข้า
บัญชีกลุม่ บริษทั ฯ โดยตรงแล้ว
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ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

-- ชาระโดยให้นาเงินเข้าบัญชีกลุ่มบริษทั ฯ โดยตรง
34,288,687 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 เป็ นต้นมา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจ ารณาถึง ความ
จ าเป็ น ของรายการที่เ กิด ขึ้น เพื่อ ให้ก ารดาเนิ น
ธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และอัตราผลตอบแทน
ที่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ ได้ร ับ เป็ น อัต ราเดีย วกับ ที่ ก ลุ่ ม
บริษัทฯ สามารถกู้โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์
ธุ ร กรรมดัง กล่ า วมีค วามจ าเป็ น ต่ อ การด าเนิ น
ธุรกิจ โดยมีขอ้ ตกลงและเงื่อนไขตามปกติธุรกิจ
ทัง้ นี้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2556 กลุ่มบริษทั ฯ
ได้ปรับปรุงระบบการรับชาระเงินให้กลุ่มบริษัทฯ
เป็ นผูร้ บั เงินตรงจากลูกค้าเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
และกลุ่มบริษัทฯ ได้รบั ชาระเงินรับแทนทีค่ งค้าง
จากศรีส วัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ น ที่เรียบร้อยแล้วทัง้
จานวน ดังนัน้ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ น
และสมเหตุสมผล

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

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

438,308,682
-(438,308,682)
--

เนื่องจากในช่วงต้นปี 2555 กลุ่มบริษทั ฯ อยู่ใน
ขัน้ ตอนจัดหาวงเงินกูย้ มื จากธนาคารพาณิชย์เพื่อ
ใช้ในการปล่อยสินเชื่อให้แก่ลูกค้าและเป็ นเงินทุน
หมุนเวียน กลุ่มบริษทั ฯ จึงพิจารณากูย้ มื เงินระยะ
สัน้ จากศรีส วัส ดิ ์ พาวเวอร์ เพื่อ ให้ก ารด าเนิ น
ธุรกิจเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเงินกูย้ มื เพื่อนามา
ปล่อยสินเชื่อแก่ลกู ค้าบันทึกเป็ นเงินกูย้ มื ระยะสัน้
ส่วนทีน่ ามาใช้ในการชาระค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการ
ดาเนิ น งานบัน ทึก เป็ น รายการเจ้า หนี้ กิจ การที่
เกีย่ วข้อง

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

ทัง้ นี้ อัตราดอกเบี้ยที่ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ คิดกับ
กลุ่ ม บริษั ท ฯ ทัง้ เงิน กู้ยืม ระยะสัน้ และเจ้า หนี้
กิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั น เป็ นอั ต ราเดี ย วกั บ ที่
ศรีส วัส ดิ ์ พาวเวอร์ กู้จ ากธนาคารพาณิ ช ย์ ใน
อัตราร้อยละ MLR-1.5 (อ้างอิงอัตรา MLR ของ
ธนาคารกรุงเทพ) และเป็ นอัตราเดียวกับที่กลุ่ม
บริษัทฯ สามารถกู้โดยตรงจากธนาคารพาณิชย์
403,068,850 ซึ่ง การกู้ยืม เงิน ดัง กล่ า วเป็ น ไปเพื่อ การดาเนิ น
144,683,297 ธุรกิจปกติของบริษทั ฯ
(528,016,962) ทั ง้ นี้ กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ ได้ ร ั บ วงเงิ น สิ น เชื่ อจาก

ลักษณะรายการ

ปี 2555

เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม เงิ น ระยะสัน้ จาก
ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เนื่องจากอยู่ระหว่าง
การจัด หาวงเงิน สิน เชื่อ จากธนาคาร
พาณิชย์
 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
เงินกูร้ ะยะสัน้ ต้นงวด
บวก กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
หัก จ่ายคืนระหว่างงวด
เงินกูร้ ะยะสัน้ ปลายงวด

เจ้าหนี้ กิจการที่เกี่ยวข้องกัน
ก ลุ่ ม บ ริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม จ า ก ศ รี ส วั ส ดิ ์
พาวเวอร์ เนื่องจากอยู่ระหว่างการขอ
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน
 เจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกัน
เจ้าหนี้ตน้ งวด
บวก เพิม่ ระหว่างงวด
หัก จ่ายระหว่างงวด
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

เจ้าหนี้ปลายงวด

403,068,850

 ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

51,505,573

 ดอกเบีย้ จ่าย

57,871,458

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

19,735,185 ธนาคารแล้ว โดยกลุ่มบริษทั ฯ ได้ชาระคืนเจ้าหนี้
-- กิจ การที่เ กี่ย วข้อ งกัน เป็ น ที่เ รีย บร้ อ ยแล้ ว ทัง้
จานวน เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
47,815,813
และหากกลุ่มบริษทั ฯ มีสภาพคล่องเหลือจากการ
ดาเนินธุรกิจ ก็จะพิจารณาทยอยชาระคืนหนี้เป็ น
ลาดับถัดไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการกู้ยืม เงิน ระยะสัน้ และเจ้า หนี้ กิจ การที่
เกี่ย วข้อ งกัน เป็ น ไปเพื่อ สนั บ สนุ น การด าเนิ น
ธุรกิจปกติของกลุ่มบริษทั ฯ โดยอัตราดอกเบีย้ ที่
จ่ า ยเป็ นอัต ราเดี ย วกั บ ที่ ก ลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กู้ จ าก
ธนาคารพาณิช ย์โ ดยตรง รายการดังกล่า วจึง มี
ความจาเป็ นและสมเหตุสมผลและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ก ลุ่ ม บริษั ท ฯ จะทยอยช าระคืน หนี้ เ มื่อ มี
สภาพคล่องส่วนเกินทัง้ นี้ กลุ่มบริษัทฯ ได้ชาระ
คืนหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้องกันดังกล่าวทัง้ หมดเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2556
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ค่าบริหารจัดการ
กลุ่ม บริษัทฯ ได้ว่า จ้างชาระค่ าบริหาร
จัดการให้แก่ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ ในการ
ให้บ ริก ารช่ อ งทางการจัด จ าหน่ า ยซึ่ง
หลักๆ ได้แก่ (ค่าเช่าสาขา) เพื่อ
สนับ สนุ น การดาเนิ น ธุ ร กิจ ที่ก ลุ่ ม
บริษทั ฯ ใช้เป็ นช่องทางดาเนินธุรกิจ
 ค่าบริหารจัดการ

31,371,705

จากการซื้ อ และรั บ โอนกิ จ การจากศรี ส วั ส ดิ ์
พาวเวอร์ เมื่อ ปี 2554 ยังคงมีสาขาของกลุ่ ม
บริษทั ฯ บางแห่งทีศ่ รีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นผูเ้ ช่า
และรับภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอยู่ เช่น ค่าเช่า
อาคาร ค่ า สาธารณู ป โภค เป็ น ต้น ดัง นัน้ กลุ่ ม
บริษัทฯ และศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จึงได้ทาสัญญา
ว่าจ้างบริการโดยในปี 2555 มีอตั ราค่าธรรมเนียม
14,079,108 การให้บริการเท่ากับร้อยละ 0.10 ของยอดลูกหนี้
ณ สิน้ เดือน ซึ่งประมาณการจากบริการที่กลุ่ม
บริษทั ฯ จะได้รบั
สาหรับปี 2556 ผู้ว่าจ้างบริษัทฯ และศรีสวัสดิ ์
พ า ว เ ว อ ร์ ผู้ รั บ จ้ า ง ไ ด้ ต ก ล ง ป รั บ อั ต ร า
ค่าธรรมเนียมให้เท่ากับค่าใช้จ่ายที่ศรีสวัสดิ ์ พาว
เวอร์ผู้รบั จ้างจ่ายจริง เพื่อให้สะท้อนค่าใช้จ่ายที่
เกิดขึน้ จริง โดยมีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556
เป็ นต้นไป
ทัง้ นี้ ค่าธรรมเนียมดังกล่าวและเงื่อนไขการชาระ
ราคา มีความสอดคล้องกับค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นการรับบริการเพื่อสนับสนุ นการดาเนินธุรกิจ
โดยเกณฑ์แ ละวิธีการคานวณการคิด ค่า บริการ
ระหว่างกัน สอดคล้องกับ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริง
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล
การคา้ ประกัน
ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นผูค้ ้าประกันและ
นาทรัพย์สนิ มาเป็ นหลักประกันสาหรับ
วงเงิน กู้ ยืม จากธนาคารพาณิ ช ย์ ข อง
กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงิน กู้ยืมดัง กล่ าวค้ าประกันโดยศรีส วัส ดิ ์
พาวเวอร์ ซึ่ง เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ก าหนดโดย
ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่าย
30,000,000
30,000,000 เพื่อ การค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ บริษัท ฯ อยู่
1,750,000,000 2,230,000,000 ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่า วทัง้ จานวน
ซึ่ง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ หลัง จากที่ บ ริษั ท ฯ ได้
ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
และเป็ 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 ใหญ่
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ร้อยละ 40 ของดี.ที.เจ.โฮลดิง้
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- กรรมการของบริษทั ย่อย (SP 1982)
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา

เจ้าหนี้ จากการเพิ่ มทุน
เป็ น เงิน รับ ช าระค่ า เพิ่ ม ทุ น โดย ณ วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2555
ทางบริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว

ในช่ ว งเดือ นธัน วาคม 2555 บริษั ท ฯ
เรี ย กช า ระ เงิ น เพิ่ ม ทุ น ซึ่ ง ณ 31
ธัน วาคม 2555 บริษั ท ฯ ยัง ไม่ ไ ด้
ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
จึงต้องบันทึกเงินทีไ่ ด้รบั ชาระค่าหุน้ จาก
ผูถ้ ือหุ้นราย ดี.ที.เจ.โฮลดิ้ง เป็ นเจ้าหนี้
อื่น

ปจั จุบนั บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่ม
ทุนชาระเงินเพิม่ ทุนแล้วทัง้ จานวนเป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว
295,000,000

 เจ้าหนี้อ่นื

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-- เป็ นการรับเงินเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้น และบริษัทฯ
ยังมิได้ดาเนิน การจดทะเบีย นเพิ่มทุ น จึงท าให้
เกิดรายการระหว่างกัน และปจั จุบนั ไม่มรี ายการนี้
แล้ว

เงิ นกู้ยืมระยะสัน้
กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ กู้ ยื ม เงิ น จาก ดี . ที . เจ.
โฮลดิ้ ง เพื่ อ เสริ ม สภาพคล่ อ งทาง
การเงิน
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กลุ่มบริษทั ฯ ได้ขยายการให้สนิ เชื่ออย่างต่อเนื่อง
และอยู่ระหว่างการเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการขยาย
ธุร กิจ ดัง นัน้ กลุ่ ม บริษัทฯ จึง พิจ ารณากู้ยืม เงิน
ระยะสัน้ จากดี. ที. เจ.โฮลดิ้ง เพื่อ ให้ก ารดาเนิ น
ธุรกิจเป็ นไปอย่างต่ อเนื่อง โดยมีอตั ราดอกเบี้ย
เท่ า กับ อัต ราดอกเบี้ย ที่ก ลุ่ ม บริษัท ฯ กู้ยืม จาก

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 8 กรรมการ ประธาน
กรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 40 และเป็ น
กรรมการของดี.ที.เจ.โฮลดิง้

3. บริษทั ดี.ที.เจ เซอร์วิส จากัด
(“ดี.ที.เจ เซอร์วสิ ”)
ลักษณะธุรกิจ
ลงทุนในบริษทั อื่นๆ
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2556
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ น

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

 เงินกูย้ มื ระยะสัน้
เงินกูย้ มื ระยะสัน้ ต้นงวด
บวก กูเ้ พิม่ ระหว่างงวด
หัก จ่ายคืนระหว่างงวด
เงินกูร้ ะยะสัน้ ปลายงวด

ปี 2556

------

 ดอกเบีย้ จ่าย

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ธนาคารพาณิ ช ย์ ใ นอั ต ราร้ อ ยละ MLR-1.5
(อ้างอิง MLR ของธนาคารกรุงเทพ) ซึง่ การกูย้ มื
-- ดัง กล่ า วเป็ น ไปเพื่อ การด าเนิ น ธุ ร กิจ ปกติข อง
74,000,000 บริษทั
-74,000,000
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1,620,753 การกูเ้ งินดังกล่าวเป็ นไปเพื่อสนับสนุ นธุรกิจปกติ
ของกลุ่ ม บริษัท ฯ โดยอัต ราดอกเบี้ย ที่จ่ า ยเป็ น
อัตราดอกเบี้ยเดียวกับ ที่กลุ่ม บริษัท ฯ กู้ยืม จาก
ธนาคารพาณิ ช ย์ รายการดัง กล่ า วจึง มีค วาม
จ าเป็ น และสมเหตุ สมผลและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
บริษทั ฯ

การรับชาระเงิ นเพิ่ มทุนบริษทั ฯ
เป็ น เงิน รับ ช าระค่ า เพิ่ ม ทุ น โดย ณ วัน ที่ 31
ธัน วาคม 2555
ทางบริ ษั ท ฯ อยู่ ร ะหว่ า ง
ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว

ในช่ ว งเดือ นธัน วาคม 2555 บริษั ท ฯ
เรี ย กช า ระ เงิ น เพิ่ ม ทุ น ซึ่ ง ณ 31
ธัน วาคม 2555 บริษั ท ฯ ยัง ไม่ ไ ด้
ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุนชาระแล้ว
จึงต้องบันทึกเงินทีไ่ ด้รบั ชาระค่าหุน้ จาก
ผูถ้ อื หุน้ ราย ดี.ที.เจ.เซอร์วสิ เป็ นเจ้าหนี้
อื่น
 เจ้าหนี้อ่นื

ปจั จุบนั บริษัทฯ ได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิ่ม
ช าระเงิ น เพิ่ ม ทุ น ช าระแล้ ว ทั ง้ จ านวนเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว
25,000,000
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--

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ร้อยละ 40 และเป็ นกรรมการของ ดี.ที.
เจ.เซอร์วสิ
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- กรรมการของบริษทั ย่อย (SP 1982)
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 กรรมการ ประธาน
กรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 40 ของดี.ที.เจ.
เซอร์วสิ

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
เป็ นการรับเงินเพิม่ ทุนจากผูถ้ อื หุน้ และบริษทั ก็
ยังมิได้ดาเนินการจดทะเบียนเพิม่ ทุน จึงทาให้
เกิดรายการระหว่างกัน และปจั จุบนั ไม่มรี ายการนี้
แล้ว
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
4. บริษทั ศรีสมาน คอนโดเทล จากัด
(“ศรีสมานคอนโดเทล”)

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

เช่าอาคาร
กลุ่มบริษทั ฯ เช่าสถานทีจ่ ากศรีสมานคอนโดเทล
เพื่อใช้เป็ นสานักงานและสถานที่เก็บสัญญาและ
หลักประกัน ระหว่างรอนาส่งธนาคาร และเป็ น
ที่ พ ัก ส าหรั บ พนั ก งานที่ ม าฝึ ก อบรมเพื่ อ การ
ดาเนินธุรกิจปกติ และอัตราค่าบริการที่เรียกเก็บ
และเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น ไปตามที่ศรีสมาน
คอนโดเทล คิดกับบุคคลภายนอกและเป็ นไปตาม
ธุรกิจปกติของศรีสมานคอนโดเทล

กลุ่ม บริษัทฯ เช่าพื้นที่เนื้อ ที่ 2,039.57
ลักษณะธุรกิจ
ตารางเมตร ค่ า เช่ า 171.80 บาท/
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ตารางเมตร/เดือน และห้องพัก ตัง้ อยู่ท่ี
อ า ค า ร ศ รี ส ม า น ค อ น โ ด เ ท ล
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อย ซอยอิ น ทามาระ 41 ถนนสุ ท ธิ ส าร
วินิจฉัย แขวงดินแดง เขตดินแดง กทม.
ละ 8.42 และและดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการ เพื่อ ใช้เ ป็ น ส านัก งานและสถานที่เ ก็บ
ผูจ้ ดั การ ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ เอกสารและหลักประกันของกลุ่มบริษัท
ฯ แ ล ะ เ ป็ น ที่ พ ั ก พ นั ก ง า น โ ด ย มี
ร้อยละ 50 และเป็ นกรรมการในศรี
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 1 ปี
สมานคอนโดเทล
-

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
 ค่าเช่า
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ น
 หนี้สนิ หมุนเวียนอื่น
กรรมการ ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่รอ้ ยละ 50 และเป็ นกรรมการในศรี
สมานคอนโดเทล

5,131,200
626,400

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ น รายการที่ส นั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ
7,390,800 บริษัทฯ โดยสัญญาเช่าคิดราคาที่เหมาะสมเมื่อ
-- เปรียบเทียบกับอาคารในบริเวณใกล้เคียง และ
เป็ นอัตราเดียวกับการให้บุคคลภายนอกเช่า ห้อง
และเงื่ อ นไขการช าระราคาเป็ น ไปตามธุ ร กิ จ
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล

การคา้ ประกัน
ศรีสมานคอนโดเทล เป็ น ผู้ค้ า ประกัน
และน าทรัพ ย์ สิน มาเป็ น หลัก ประกัน
สาหรับวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์
ส่วนที่ 2 หน้า 106

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงินกู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันโดย ศรีสมาน

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ
ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

คอนโดเทล และทรัพย์สนิ ของศรีสมานคอนโดเทล
ซึ่ง เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ก าหนดโดยธนาคาร
55,000,000
55,000,000 พาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการ
1,500,000,000 1,500,000,000 ค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
ขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้ดาเนินการเข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อย
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใด
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

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

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

เช่าอาคาร

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์เพื่อใช้
ลักษณะธุรกิจ
เป็ นสานัก งานสาขา จานวน 2 แห่ ง
ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ระยะเวลาเช่ า ตามสัญ ญาเท่ า กับ 3 ปี
ตัง้ แต่ ม กราคม 2556 สิ้น สุด ธัน วาคม
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 2558
8 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ ประธาน 1. อาคารพาณิชย์ จานวน 4 ชัน้ 4 คูหา
เนื้อทีร่ วม 80.3 ตารางวา ตัง้ อยู่ทถ่ี นน
กรรมบริหาร ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้
ใหญ่รอ้ ยละ 40 และเป็ นกรรมการ ของ สายรัง สิต -ปทุ ม ธานี ต าบลบางปรอก
อาเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
ศรีสมานกรุงเทพ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อย 2. อาคารพาณิชย์ จานวน 4 ชัน้ 2 คูหา
เนื้อที่รวม 36.0 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ถี นน
ละ 8.42 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการบริหาร กรรมการผูจ้ ดั การและ รามคาแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 11 ใน กทม.
ศรีสมานกรุงเทพ
 ค่าเช่า
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- กรรมการของบริษท
ั ย่อย (SP 1982)
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
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กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารจากศรีสมานกรุงเทพ เพื่อ
ใช้เป็ นสาขาทาการ 2 แห่ง ในการดาเนินธุรกิจ
ปกติของกลุ่มบริษัทฯ และโดยอัตราค่าเช่า ของ
สาขาปทุมธานี ปจั จุบนั ที่กลุ่มบริษัท ฯ เช่าอยู่ มี
ราคาเท่ า กับ อัต ราค่ า เช่ า ที่ป ระเมิน โดยบริษั ท
ฟาสท์ แอนด์ แฟร์ แวลูเอชัน่ จากัด (“ผู้ประเมิ น
อิ สระ”) สาหรับสาขารามคาแหง มีอตั ราค่าเช่า
ต่ ากว่าค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ โดย
รายงานประเมิน ทัง้ 2 ฉบับ เพื่อ วัต ถุ ป ระสงค์
สาธารณะ ซึ่ง ประเมิน ค่ า เช่ า ตามราคาตลาด
ปจั จุบนั รวม 108,000 บาทต่อเดือน

1,412,400

นอกจากนัน้ ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า ได้ร่ ว มกัน จัด ท า
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสั ญ ญาเช่ า ระบุ ว่ า
1,228,164 ภายหลังสัญญาเช่าสิน้ สุดลงในปี 2558 ผูใ้ ห้เช่า
จะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่า
เช่ า เดิม และก าหนดอายุ ก ารต่ อ สัญ ญาไม่ น้ อ ย
กว่า 3 ปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าอาคารทัง้ 2 แห่ง เป็ นรายการทีส่ นับสนุ น
การดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ ลักษณะทรัพย์สนิ ที่

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ร้อยละ 40 และเป็ น
กรรมการของศรีสมาน กรุงเทพ

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
เช่ามีความจาเป็ นและเหมาะสม เมื่อเทียบเคียง
กับสาขาอื่นที่เช่าจากบุคคลภายนอก โดยอัตรา
ค่าเช่าปจั จุบนั สามารถเทียบเคียงได้กบั ค่าเช่าที่
ส ารวจโดยผู้ ป ระเมิน อิส ระ ซึ่ง มีว ัต ถุ ป ระสงค์
สาธารณะ และเงื่อนไขการชาระราคาเช่าเป็ นไป
ตามธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล

การคา้ ประกัน
ศรีสมานกรุงเทพเป็ นผูค้ ้าประกันและนา
ทรัพ ย์ สิน มาเป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ
วงเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี

55,000,000
ส่วนที่ 2 หน้า 109

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงิน กู้ยืม ดังกล่ าวค้ าประกันโดยศรีสมาน
กรุ ง เทพ และทรัพ ย์ สิน ของศรีส มานกรุ ง เทพ
ซึ่ง เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่ก าหนดโดยธนาคาร
55,000,000 พาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการ

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

1,500,000,000 1,500,000,000 ค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
ขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึง่ คาดว่าจะ
แล้วเสร็จหลังจากทีบ่ ริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้าจด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เป็ น ที่เ รีย บร้อ ย
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใด

6. บริษทั ไอ.ดี. 2007 จากัด
(“ไอ.ดี. 2007”)

เช่าที่ดินและอาคาร

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ และอาคารตัง้ อยู่ท่ี
ลักษณะธุรกิจ
ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขต
ซือ้ ขายจัดสรรทีด่ นิ
ห ลั ก สี่ กรุ ง เท พ ม ห า นค ร โ ดย มี
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตาผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ ตัง้ แต่ ม กราคม 2556 สิ้น สุด ธัน วาคม
2558
8 และดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ประธานกรรมบริหารของบริษทั ฯ เป็ นผู้ 1. ทีด่ นิ เนื้อที่รวม 7-1-61 ไร่ (2,961
ตารางวา) เพื่ อ ใช้ เ ป็ นสถานที่ เ ก็ บ
ถือหุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 60 และเป็ น
ทรัพย์สนิ รอการขาย
กรรมการของไอ.ดี. 2007
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อย 2. อาคารสิง่ ปลูกสร้าง ซึง่ ประกอบด้วย
อาคารสานักงานสาขาและอาคารโกดัง
ละ 8.42 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
ส่วนที่ 2 หน้า 110

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ และอาคารจากไอ.ดี. 2007
เพื่อใช้เป็ นสถานทีเ่ ก็บรถยึดทีไ่ ม่ได้ทาการขายที่
สาขา ส่วนอาคารใช้เป็ นสาขาของบริษัทฯ เพื่อ
ดาเนินธุรกิจปกติของกลุ่มบริษัทฯ และอัตราค่า
เช่าปจั จุบนั ที่กลุ่มบริษัทฯ เช่าอยู่ต่ ากว่าอัตราค่า
เ ช่ า ที่ ป ร ะ เ มิ น โ ด ย ผู้ ป ร ะ เ มิ น อิ ส ร ะ เ พื่ อ
วัต ถุ ป ระสงค์สาธารณะ ซึ่ง ประเมิน ค่ า เช่ า ตาม
ราคาตลาดปจั จุบนั รวม 682,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนัน้ ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า ได้ร่ ว มกัน จัด ท า
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสั ญ ญาเช่ า ระบุ ว่ า
ภายหลังสัญญาเช่าสิน้ สุดลงในปี 2558 ผูใ้ ห้เช่า

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ เก็บของชัน้ เดียว เนื้อทีใ่ ช้สอยรวม 728
ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 30 ใน ต า รา ง เม ต ร เ พื่ อ ใ ช้ เ ป็ น ส ถ า น ที่
ไอ.ดี. 2007
สานักงานสาขาและโกดัง
-

นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่งเป็ น
กรรมการ ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อย
ละ 1 ในไอ.ดี. 2007
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- กรรมการของบริษท
ั ย่อย (SP 1982)
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 6 ของไอ.ดี. 2007
-

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
จะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่า
เช่ า เดิม และก าหนดอายุ ก ารต่ อ สัญ ญาไม่ น้ อ ย
กว่า 3 ปี

 ค่าเช่า

1,284,000

1,373,880
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การเช่าที่ดนิ และอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความ
จาเป็ นสาหรับการดาเนินธุรกิจ โดยอัตราค่าเช่า
เที ย บเคี ย งแล้ ว ต่ า กว่ า ค่ า เช่ า ที่ ส ารวจโดยผู้
ประเมินอิสระ ซึ่งมีวตั ถุ ประสงค์สาธารณะ และ
เงื่ อ นไขการเช่ า เป็ นไปตามธุ ร กิ จ ลั ก ษณะ
ทรั พ ย์ สิ น ที่ เ ช่ า มี ค วามจ าเป็ น และเหมาะสม
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล

การคา้ ประกัน
ไอ.ดี . 2007 เป็ น ผู้ ค้ า ประกัน และน า
ทรัพ ย์ สิน มาเป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ
วงเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงิน กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดย ไอ.ดี.
2007 และทรัพ ย์สิน ของไอ.ดี. 2007 ซึ่ง เป็ น ไป
ตามเงื่อนไขที่กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดย
55,000,000
55,000,000 กลุ่ ม บริษัท ฯ ไม่ มีค่ า ใช้จ่ า ยเพื่อ การค้ า ประกัน
1,500,000,000 1,500,000,000 ดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้า
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใด

7. บริษทั อนุชาลี จากัด
(“อนุชาลี”)
ลักษณะธุรกิจ
รับค้าประกันหนี้สนิ

การคา้ ประกัน
อนุชาลีเป็ นผูค้ ้าประกันและนาทรัพย์สนิ
มาเป็ น หลัก ประกัน สาหรับ วงเงิน กู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
 ค้าประกัน
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อย
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
ละ 8.42 ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ เป็ นถือหุน้ ร้อยละ 80 และ
เป็ นกรรมการของอนุชาลี
- นางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้นใหญ่
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการของบริษัท ถือ หุ้น ร้อ ยละ 10
และเป็ นกรรมการของอนุชาลี

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงิน กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยอนุ ช าลี
และทรัพย์สนิ ของอนุ ชาลีซง่ึ เป็ นไปตามเงื่อนไขที่
30,000,000
30,000,000 กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่
1,750,000,000 2,230,000,000 มีค่ า ใช้ จ่ า ยเพื่ อ การค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว ทัง้ นี้
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าว
ทัง้ จานวนซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ
ได้ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- กรรมการของบริษท
ั ย่อย (SP 1982)
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 10 ในอนุชาลี

8. บริษทั ไอ.ดี. เซอร์วิส 2007 จากัด
(“ไอ.ดี. เซอร์วสิ ”)
ลักษณะธุรกิจ
ขายอสังหาริมทรัพย์
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
แต่อย่างใดรายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของ
บริษทั ฯ

การคา้ ประกัน
ไอ.ดี. เซอร์วิส เป็ น ผู้ค้า ประกัน และน า
ทรัพ ย์ สิน มาเป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ
วงเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษทั ฯ
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กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงิน กู้ ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยไอ.ดี .
เซอร์วิส และทรัพ ย์สิน ของไอ.ดี. เซอร์วิส ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชย์

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

-

-

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้ ร้อย  ค้าประกัน
ละ 8.42 ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
ของบริษทั ฯ และเป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 30
ของไอ.ดี. เซอร์วสิ
นางสาวธิดา แก้ว บุตตา ผู้ถือ หุ้นใหญ่
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการ ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อย
ละ 30 ในไอ.ดี. เซอร์วสิ
นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- กรรมการของบริษท
ั ย่อย (SP 1982)
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตาผู้
ถือหุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ประธานกรรมบริหาร

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ดังกล่าว โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการ
ค้าประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการ
30,000,000
30,000,000 ขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึง่ คาดว่าจะ
1,750,000,000 2,230,000,000 แล้วเสร็จหลังจากทีบ่ ริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้าจด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เป็ น ที่เ รีย บร้อ ย
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใดรายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ฯ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการ และผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ
40.05 ของ ไอ.ดี. เซอร์วสิ
9. บริษทั โรจนะ เฮ้าส์ซิ่ง จากัด
(“โรจนะ เฮ้าส์ซงิ่ ”)
ลักษณะธุรกิจ
ขายอสังหาริมทรัพย์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

การคา้ ประกัน
โรจนะ เฮ้าส์ซงิ่ เป็ นผูค้ ้าประกันและนา
ทรัพ ย์ สิน มาเป็ น หลัก ประกัน ส าหรับ
วงเงินกูจ้ ากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่ม
บริษทั ฯ

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อย  ค้าประกัน
ละ 8.42 ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
ของบริษั ท ฯ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 17
และ กรรมการ ของโรจนะ เฮ้าส์ซงิ่
- นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุ้นร้อยละ
8 และด ารงต าแหน่ ง เป็ น กรรมการ
ประธานกรรมบริหาร เป็ นผู้ถือหุ้นร้อย
ละ 50 ของโรจนะ เฮ้าส์ซงิ่
- นางสาวธิด า แก้ว บุ ต ตา ผู้ถือ หุ้น ใหญ่
ร้อยละ 56.25 และดารงตาแหน่ งเป็ น
กรรมการ ของบริษทั ฯ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อย
ละ 17 ของโรจนะ เฮ้าส์ซงิ่

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงิน กู้ยืม ดัง กล่ า วค้ า ประกัน โดยโรจนะ
เฮ้า ส์ซิ่ง และทรัพ ย์สิน ของโรจนะ เฮ้า ส์ซิ่ง ซึ่ง
เป็ นไปตามเงื่อนไขทีก่ าหนดโดยธนาคารพาณิชย์
55,000,000
55,000,000 ดังกล่าว กลุ่มบริษัทฯ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการค้า
1,500,000,000 1,500,000,000 ประกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอ
ถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะ
แล้วเสร็จหลังจากทีบ่ ริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้าจด
ทะเบีย นในตลาดหลัก ทรัพ ย์ฯ เป็ น ที่เ รีย บร้อ ย
แล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใดรายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ฯ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
- นางจริยา แก้วบุตตา
- ผูถ
้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- กรรมการของบริษท
ั ย่อย (SP 1982)
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 ดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการของบริษทั ฯ
- ภรรยาของนายฉัตรชัย แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 และดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการ ประธานกรรมบริหาร
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 17 ของ โรจนะ
เฮ้าส์ซงิ่
10. บริษทั เค บี บี เซอร์วิส จากัด
(“เคบีบ”ี )

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

การคา้ ประกัน

ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาทีด่ นิ และจัดสรรอสังหาริมทรัพย์

เคบีบี เป็ นผู้ค้าประกันและนาทรัพย์สนิ
มาเป็ น หลัก ประกัน สาหรับ วงเงิน กู้ยืม
จากธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ
้ อื หุน้ ร้อย

 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี

30,000,000
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กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงินกูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันโดยเคบีบี และ
ทรัพ ย์ สิน ของเคบีบี ซึ่ง เป็ น ไปตามเงื่อ นไขที่
30,000,000 กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ดงั กล่า ว โดยกลุ่ ม
บริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายเพื่อการค้าประกันดังกล่าว

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

-

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ละ 8.42 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ เป็ นกรรมการ ของเคบีบี
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ
8 ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการและ
กรรมการบริหารของบริษทั ฯ เป็น
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 100 ของ
เคบีบี

11. บริษทั เค.เค.จี. เซอร์วิส 2008
จากัด (“เคเคจี ”)

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

1,750,000,000 2,230,000,000 ทัง้ นี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้าประกัน
ดังกล่าวทัง้ จานวน ซึง่ คาดว่าจะแล้วเสร็จหลังจาก
ที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใดรายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ฯ

ซื้อบัญชีลูกหนี้ สินเชื่อเพื่อบริหาร

FM (บริษทั ย่อย) ซือ้ และรับโอนสิทธิ
เรียกร้องลูกหนี้สนิ เชื่อจากเคเคจี
ลักษณะธุรกิจ
พัฒนาทีด่ นิ และจัดสรรอสังหาริมทรัพย์ จานวน 1,435 สัญญา ในราคาตาม
มูลค่าทางบัญชีของบัญชีลกู หนี้ ณ 30
และให้กยู้ มื เงิน
พฤศจิกายน 2554 รวม 51,012,326
ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
ครอบครัว แก้ ว บุ ต ตามี อ านาจควบคุ ม บาท ซึง่ ยังมียอดเงินคงค้างที่ FM ต้อง
จ่ายให้แก่ผขู้ ายดังนี้
เคเคจี
 เจ้าหนี้จากการซือ้ ลูกหนี้

15,768,445
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FM (บริษัทย่อย) ได้เข้าทาสัญญารับโอนสิทธิ
เรี ย กร้ อ ง ลู ก ห นี้ กั บ เ ค เค จี มู ล ค่ า ย อดห นี้
51,012,326 บาท ในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 โดย
แบ่งจ่ายชาระ 4 งวด กาหนดชาระทุกๆ วันที่ 31
ธันวาคม ตัง้ แต่ปี 2554 – 2557 สัดส่วนการจ่าย
ชาระงวดละ 10%, 50%, 20% และ 20%
ตามลาดับ โดยไม่ มีก ารคิด อัต ราดอกเบี้ย โดย
-- ทัง้ นี้ราคาซือ้ ขายอ้างอิงจาก มูลค่าทางบัญชีของ
บัญชีลูกหนี้ -สุทธิ ณ 30 พฤศจิกายน 2554

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ทัง้ นี้ การทารายการดังกล่าวเพื่อเป็ นการขยาย
ฐานลูก ค้า สิน เชื่อ ขยายธุ ร กิจ ให้สิน เชื่อ ดัง นัน้
ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว จึ ง มี ค ว า ม จ า เ ป็ น แ ล ะ
สมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจาก FM มีวตั ถุประสงค์ดาเนินธุรกิจสินเชื่อ
ดังนัน้ การซื้อบัญชีลูกหนี้ สนิ เชื่อจาก เคเคจี จึง
เป็ นรายการทีส่ นับสนุนการดาเนินธุรกิจ ประกอบ
กับราคาซือ้ ขายอ้างอิงจากมูลค่าตามบัญชี ณ 30
พฤศจิกายน 2555 และเคเคจี ตกลงรับผิดชอบ
ค่าเสีย หายหาก FM ไม่สามารถเก็บเงิน จาก
ลู ก หนี้ ต ามหนี้ ท่ี ร ับ โอนมา ตามสัญ ญาแก้ ไ ข
เพิม่ เติมโอนสิทธิเรียกร้องหนี้
ณ 31 มีนาคม 255630 กันยายน 2556 ลูกหนี้
กลุ่ ม ดั ง กล่ า วได้ ท ยอยช าระหนี้ แ ล้ ว จ านวน
44.9752.09 ล้านบาทคงเหลือมูลหนี้สุทธิคงค้าง
16.2610.44 ล้านบาท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาแล้ว เห็น ว่ า
ราคาซื้อ ขายและเงื่อ นไขการช าระเงิน มีค วาม
เหมาะสม รายการดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
12. บริษทั สแกน อิ นเตอร์ จากัด
(“สแกน อินเตอร์”)
ลักษณะธุรกิจ
ตัวแทนจาหน่ายรถและติดตัง้ ดัดแปลง
อุปกรณ์ควบคุมระบบก๊าซธรรมชาติ

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ซื้อรถเพื่อใช้งาน
บริษทั ฯ ซือ้ รถกระบะเพื่อใช้งานในกลุ่ม
บริษทั ฯ

บริษทั ฯ ซือ้ รถกระบะจานวน 10 คัน เพื่อใช้เป็ น
รถใช้งานของพนักงานประจาเขต โดยราคาซื้อ
สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด
--

ลูกหนี้อ่นื

ความสัมพันธ์กบั บริษทั
- นายทนง พิทยะ ประธานกรรมการ และ
กรรมการอิสระ ของบริษัทฯ เป็ นผู้ถือ
หุ้นร้อยละ 0.044 และดารงตาแหน่ ง
เป็ นประธานกรรมการ ของสแกน
อินเตอร์
- นายสุ ค นธ์ กาญจนหัต ถกิจ ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
ตรวจสอบของบริษัท ฯ เป็ น ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ของสแกน อินเตอร์
13. นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

30,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
การซื้อ รถดัง กล่า วเป็ น ธุ ร กรรมที่ สนับ สนุ น การ
ด าเนิ น งานของบริษัท ฯ โดยราคาซื้อ สามารถ
เทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด และเงื่อนไขการชาระ
ราคาเป็ นไปตามปกติรายการดังกล่าวจึงมีความ
จาเป็ นและสมเหตุสมผล

การคา้ ประกัน

ความสัมพันธ์กบั บริษทั
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา เป็ นผูค้ ้า
- ผู้ถือหุ้นร้อยละ 8.42 กรรมการ และ ประกันและนาทรัพย์สนิ ส่วนตัวมาเป็ น
หลักประกันสาหรับวงเงินกูย้ มื จาก
กรรมการผูจ้ ดั การ ของบริษทั ฯ
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กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยมื จากธนาคารพาณิชย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงิน กู้ยืม ดังกล่ า วค้ า ประกัน โดยนางสาว

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะรายการ
ลักษณะความสัมพันธ์
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุ ตตา ผู้ถือ ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
หุ้นร้อยละ 8 กรรมการ ประธานกรรม  ค้าประกัน
บริหาร กับนางจริยา แก้วบุต ตา ผู้ถือ
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้
- พีข่ องนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้ถือหุ้น
ใหญ่ร้อยละ 56.25 และกรรมการของ
บริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (บาท)
ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ดวงใจ แก้วบุ ตตา และทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของ
นางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไข
85,000,000
85,000,000 ที่กาหนดโดยธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษัทฯ
3,250,000,000 3,730,000,000 ไม่ มีค่ า ใช้จ่ า ยเพื่อ การค้า ประกัน ดัง กล่า ว ทัง้ นี้
บริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าว
ทัง้ จ านวน ซึ่ ง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ หลัง จากที่
บริษัท ฯ ได้ดาเนิ นการเข้า จดทะเบีย นในตลาด
หลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใดรายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ฯ

14. นายฉัตรชัย แก้วบุตตา

เช่าที่ดินพร้อมสิ่ งปลูกสร้างอาคาร

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 กรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหาร ของบริษทั ฯ
- บิดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผูถ้ อื

กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เช่ า ที่ ดิ น พร้ อ มอาคาร
พาณิช ย์ 2 แห่ ง ระยะเวลาเช่ าตาม
สัญญาเท่ากับ 3 ปี ตัง้ แต่มกราคม 2556
สิน้ สุด ธันวาคม 2558
ส่วนที่ 2 หน้า 120

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าทีด่ นิ และอาคารจากนายฉัตรชัย
แก้วบุตตาดังนี้
 ทีด่ นิ และอาคารจังหวัดลพบุรี เพื่อใช้เป็ นสาขา
และทีจ่ อด/ขายรถทีย่ ดึ ซึง่ ส่วนใหญ่เป็ นรถเชิง

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และกรรมการ
ของบริษทั ฯ
- บิดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา ผูถ้ อื
หุน้ ร้อยละ 8.42 กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

1. ทีด่ นิ เนื้อที่ 519 ตารางวา และอาคาร
พาณิช ย์ จ านวน 2 ชัน้ (ชัน้ ใต้ดินและ
ชั น้ ลอย) ตั ง้ อยู่ ท่ี ถ นนสายหล่ ม สัก เพชรบูรณ์ ตาบลชัยนารายณ์ อาเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี ระยะเวลาเช่าตาม
สัญญาเท่ากับ 3 ปี
2. ทีด่ นิ เนื้อที่ 213 ตารางวา และอาคาร
พาณิชย์ จานวน 2 ชัน้ ตัง้ อยู่ทถ่ี นนสุด
บรรทัด ตาบลปากเพรียว อาเภอเมือง
สระบุรี จังหวัดสระบุรี
 ค่าเช่า


1,669,200

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

เกษตร รถแทรกเตอร์ จึงจาเป็ นต้องใช้พน้ื ทีท่ ม่ี ี
ขนาดใหญ่
 ที่ดิน และอาคารจัง หวัด สระบุ รี เพื่อ ใช้ เ ป็ น
สาขาตั ้ง อยู่ ใ นแหล่ ง ชุ ม ชน ริ ม ถนนใหญ่
สามารถใช้ พ้ื น ที่ ส่ ว นหนึ่ ง ในการจัด วางรถ
มอเตอร์ ไ ซด์ เ พื่ อ ขาย และมี ห้ อ งจั ด เก็ บ
ทรัพย์สนิ รอการขายที่เป็ นสัดส่วน อีกทัง้ ยังมี
พื้นที่จอดรถด้านหลังเพื่ออานวยความสะดวก
ให้ลกู ค้าทีม่ าใช้บริการ
โดยอัตราค่าเช่าปจั จุบนั ของทัง้ 2 แห่ง ต่ ากว่า
อัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ เพื่อ
วัตถุประสงค์สาธารณะ ซึง่ ประเมินหาค่าเช่าตาม
1,786,044 ราคาตลาดปจั จุบนั รวม 257,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนัน้ ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า ได้ร่ ว มกัน จัด ท า
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสั ญ ญาเช่ า ระบุ ว่ า
ภายหลังสัญญาเช่าสิน้ สุดลงในปี 2558 ผูใ้ ห้เช่า
จะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่า
เช่ า เดิม และก าหนดอายุ ก ารต่ อ สัญ ญาไม่ น้ อ ย
กว่า 3 ปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
การเช่าที่ดนิ และอาคารของทัง้ 2 แห่ง มีความ
จาเป็ นสาหรับการดาเนินธุรกิจเพราะนอกจากจะ
เป็ นสาขาแล้ว บริษัท ฯ ยังสามารถใช้ประโยชน์
จากพืน้ ทีใ่ ห้เกิดประโยชน์สงู สุด
รายการดังกล่าวเป็ นรายการสนับสนุ นการดาเนิน
ธุรกิจของบริษทั โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้ว
ต่ ากว่า ค่าเช่ าที่สารวจโดยผู้ป ระเมินอิสระ ซึ่ง มี
วัต ถุ ป ระสงค์ส าธารณะ และเงื่อ นไขการเช่ า
เป็ น ไปตามธุ ร กิจ และเงื่อ นไขการช าระราคา
เป็ นไปตามธุรกิจ ลักษณะทรัพย์สนิ ที่เช่ามีความ
จาเป็ นและเหมาะสม รายการดังกล่าวจึงมีความ
จาเป็ นและสมเหตุสมผล

การคา้ ประกัน
นายฉัตรชัย แก้วบุตตา เป็ นผูค้ ้าประกัน
แ ล ะ น า ท รั พ ย์ สิ น ส่ ว น ตั ว ม า เ ป็ น
หลั ก ประกั น ส าหรั บ วงเงิ น กู้ ยื ม จาก
ธนาคารพาณิชย์ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงินกูย้ มื ดังกล่าวค้าประกันโดยนายฉัตรชัย
แก้วบุตตา และทรัพย์สนิ ส่วนตัวของนายฉัตรชัย
แก้วบุตตา ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดโดย
85,000,000
85,000,000 ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่าย
3,250,000,000 3,730,000,000 เพื่อ การค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ บริษัท ฯ อยู่
ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน
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บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ซึ่ง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ หลัง จากที่ บ ริษั ท ฯ ได้
ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใด
รายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ

15. นางสาวธิ ดา แก้วบุตตา

เช่าอาคาร

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่รอ้ ยละ56.25
ของบริษทั ฯ
- บุตรของนายฉัตรชัย แก้วบุ ตตา ผู้ถือ
หุน้ ร้อยละ 8 กรรมการ ประธานกรรม
บริหารของบริษัทฯ กับนางจริยา แก้ว
บุตตาผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8 ของบริษทั ฯ
- น้องสาวของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผู้ ถื อ หุ้ น ร้ อ ยละ 8.42
กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จานวน
4 ชัน้ 2 คูหา เนื้อทีร่ วม 55.3 ตารางวา
ตัง้ อยู่ทถ่ี นนรามอินทรา แขวงคันนายาว
เขตคันนายาว กทม. เพื่อใช้เป็ น
สานักงานสาขา ระยะเวลาตามสัญญา
เช่า 3 ปี ตัง้ แต่มกราคม 2556 สิน้ สุด
ธันวาคม 2558
 ค่าเช่า

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารจากนางสาวธิดา แก้วบุต
ตา เพื่อใช้เป็ นสาขาสาหรับการดาเนินธุรกิจปกติ
ของกลุ่มบริษทั ฯ และอัตราค่าเช่าปจั จุบนั ทีก่ ลุ่ม
บริษทั ฯ เช่าอยู่ ต่ากว่าอัตราค่าเช่าทีป่ ระเมินโดย
ผู้ประเมินอิสระ เพื่อวัตถุ ประสงค์สาธารณะ ซึ่ง
ประเมิน ค่ า เช่ า ตามราคาตลาดป จั จุ บ ัน 48,000
บาทต่อเดือน
513,600

ส่วนที่ 2 หน้า 123

549,552 นอกจากนัน้ ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า ได้ร่ ว มกัน จัด ท า
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสั ญ ญาเช่ า ระบุ ว่ า

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
ของบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
ภายหลังสัญญาเช่าสิน้ สุดลงในปี 2558 ผูใ้ ห้เช่า
จะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่า
เช่ า เดิม และก าหนดอายุ ก ารต่ อ สัญ ญาไม่ น้ อ ย
กว่า 3 ปี
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ น รายการที่ส นั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ
บริษัท ฯ ลัก ษณะทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า มีค วามจ าเป็ น
และเหมาะสม เมื่อเทีย บเคียงกับสาขาอื่นที่เช่ า
จากบุคคลภายนอก โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียง
แล้วต่ากว่าค่าเช่าทีส่ ารวจโดยผูป้ ระเมินอิสระ ซึง่
มีว ัต ถุ ป ระสงค์ส าธารณะ และเงื่อ นไขการเช่ า
เป็ น ไปตามธุ ร กิจ รายการดัง กล่ า วจึง มีค วาม
จาเป็ นและสมเหตุสมผล

16. นางจริยา แก้วบุตตา

เช่าอาคาร

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- มารดาของนางสาวดวงใจ แก้วบุตตา
ผูถ้ อื หุน้ ร้อยละ 8.42 กรรมการ
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ ดั การ
ของบริษทั ฯ

กลุ่มบริษัทฯ เช่าอาคารพาณิชย์ รวม
จานวน 3 แห่ง ระยะเวลาเช่าตาม
สัญญาเท่ากับ 3 ปี ตัง้ แต่มกราคม 2556
สิน้ สุด ธันวาคม 2558
1. อาคารพาณิชย์ จานวน 4 ชัน้ 2 คูหา
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กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารจากนางจริยา แก้วบุตตา
เพื่อใช้เป็ นสาขา และอัตราค่าเช่าปจั จุบนั ที่กลุ่ม
บริษทั ฯ เช่าอยู่ ต่ากว่าอัตราค่าเช่าทีป่ ระเมินโดย
ผูป้ ระเมินอิสระ เพื่อวัตถุประสงค์สาธารณะ ซึ่ง
ประเมิ น ค่ า เช่ า ตามราคาตลาดป จั จุ บ ั น รวม

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์
- มารดาของนางสาวธิดา แก้วบุตตา ผู้
ถือหุน้ ใหญ่รอ้ ยละ 56.25 และกรรมการ
ของบริษทั ฯ
- ภรรยานายฉัตรชัย แก้วบุตตา ผูถ้ อื หุน้
ใหญ่รอ้ ยละ 8 กรรมการ และประธาน
กรรมการบริหาร ของบริษทั ฯ

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

เนื้อทีร่ วม 36.7 ตารางวา ตัง้ อยู่ทถ่ี นน
เทพารักษ์ ตาบลเทพารักษ์ อาเภอเมือง
สมุ ท รปราการ จัง หวัด สมุ ท รปราการ
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี
2. อาคารพาณิชย์ จานวน 3 ชัน้ 2 คูหา
เนื้อที่รวม 64 ตารางวา ตัง้ อยู่ท่ถี นน
สายรังสิต-ปทุมธานี ตาบลประชาธิปตั ย์
อ า เภ อธั ญ ญบุ รี จั ง ห วั ด ปทุ มธ า นี
ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3 ปี
3. อาคารพาณิชย์ จานวน 4 ชัน้ 3 คูหา
เนื้อทีร่ วม 54 ตารางเมตร ตัง้ อยู่ท่ถี นน
สุขมุ วิท ตาบลนาเกลือ อาเภอบางละมุง
จังหวัดชลบุรี ระยะเวลาเช่าตามสัญญา
เท่ากับ 3 ปี

231,000 บาทต่อเดือน
นอกจากนัน้ ผู้ใ ห้เ ช่ า และผู้เ ช่ า ได้ร่ ว มกัน จัด ท า
บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงแนบท้ า ยสั ญ ญาเช่ า ระบุ ว่ า
ภายหลังสัญญาเช่าสิน้ สุดลงในปี 2558 ผูใ้ ห้เช่า
จะปรับอัตราค่าเช่าไม่เกินร้อยละ 12 ของอัตราค่า
เช่ า เดิม และก าหนดอายุ ก ารต่ อ สัญ ญาไม่ น้ อ ย
กว่า 3 ปี

2,439,600
 ค่าเช่า
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ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ น รายการที่ส นั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ
บริษทั ฯลักษณะทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่ามีความจาเป็ นและ
เหมาะสม เมื่อเทียบเคียงกับสาขาอื่นที่เช่าจาก
2,610,372 บุคคลภายนอก โดยอัตราค่าเช่าเทียบเคียงแล้ว
ต่ ากว่า ค่าเช่ าที่สารวจโดยผู้ป ระเมินอิสระ ซึ่ง มี
วัต ถุ ป ระสงค์ส าธารณะ และเงื่อ นไขการเช่ า
เป็ น ไปตามธุ ร กิจ รายการดัง กล่ า วจึง มีค วาม
จาเป็ นและสมเหตุสมผล

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

การคา้ ประกัน
นางจริยา แก้วบุตตา เป็ นผูน้ าทรัพย์สนิ
ส่วนตัวมาเป็ นหลักประกันสาหรับวงเงิน
กู้ ยื ม จากธนาคารพาณิ ช ย์ แ ห่ ง หนึ่ ง
ให้แก่กลุ่มบริษทั ฯ
 ค้าประกัน
-วงเงินเบิกเกินบัญชี
-วงเงินกูร้ ะยะสัน้

กลุ่มบริษัทฯ มีวงเงินกู้ยืมจากธนาคารพาณิช ย์
เพื่อใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินธุรกิจ
โดยวงเงินกู้ยมื ดังกล่าวค้าประกันโดยนางจริยา
แก้วบุตตา และใช้ทรัพย์สนิ ส่วนตัวของนางจริยา
แก้วบุตตา ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขที่กาหนดโดย
85,000,000
85,000,000 ธนาคารพาณิชย์ โดยกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่ าใช้จ่าย
3,250,000,000 3,730,000,000 เพื่อ การค้ า ประกัน ดัง กล่ า ว ทัง้ นี้ บริษัท ฯ อยู่
ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน
ซึ่ง คาดว่ า จะแล้ ว เสร็ จ หลัง จากที่ บ ริษั ท ฯ ได้
ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั ฯ
และกลุ่มบริษทั ฯ ไม่มคี ่าใช้จ่ายในการค้าประกัน
แต่อย่างใดรายการดังกล่าวมีความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ฯ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ

เงิ นให้ก้ยู ืมระยะสัน้
รายการดังกล่าวเป็ นดอกเบีย้ ค้างรับจากกรรมการ
ตัง้ แต่ปี 2551 อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้เคลียร์
รายการดังกล่าวเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว

นางจริยา แก้วบุตตา กู้ยืมเงินบริษัทฯ
ตัง้ แต่ปี 2551 โดยมีดอกเบี้ยค้างจ่าย
คงเหลือ
11,083

 ดอกเบีย้ ค้างรับ

17. นายโชติ พงษ์ สุรสิ งห์สฤษฎ์

เช่าอาคาร

ความสัมพันธ์กบั บริษทั ฯ
- บิดานายวัชรบูรย์ สุรสิงห์สฤษฎ์
ผูอ้ านวยการฝา่ ยการตลาด

กลุ่มบริษทั ฯ เช่าอาคารพาณิชย์ จานวน
1 แห่ง 2 ชัน้ 1 คูหา ตัง้ อยู่ทเ่ี ลขที่ 353
ถนนเจริญเมือง ตาบลในเวียง อาเภอ
เมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เนื้อที่ 32 ตาราง
เมตร ระยะเวลาเช่าตามสัญญาเท่ากับ 3
ปี เริ่ม ตัง้ แต่ พ ฤษภาคม 2556 สิ้น สุ ด
เมษายน 2559
 ค่าเช่า

กลุ่ ม บริ ษั ท ฯ เช่ า อาคารจากนายโชติ พ งษ์
สุรสิงห์สฤษฎ์ เพื่อใช้เป็ นสาขา และอัตราค่าเช่า
เป็ นราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับค่าเช่า
ใกล้เคียง เงื่อนไขการชาระราคาเป็ นไปตามปกติ
ธุ ร กิ จ เช่ น เดี ย วกั บ บุ ค คลภายนอก รายการ
ดังกล่าวจึงมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
--
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-- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ นรายการค้างชาระตัง้ แต่ปี 2551 ซึง่ ปจั จุบนั
บริษทั ฯ ได้รบั ชาระรายการดังกล่าวแล้ว

เป็ น รายการที่ส นั บ สนุ น การด าเนิ น ธุ ร กิจ ของ
50,526 บริษัท ฯ ลัก ษณะทรัพ ย์สิน ที่เ ช่ า มีค วามจ าเป็ น

บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ 1979 จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ลักษณะการประกอบธุรกิ จ/
ลักษณะความสัมพันธ์

มูลค่ารายการ (บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2555

ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
ของรายการ
และเหมาะสม อัต ราค่า เช่า และเงื่อนไขการเช่ า
เป็ นไปตามปกติธุรกิจ รายการดังกล่าวจึงมีความ
จาเป็ นและสมเหตุสมผล
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11.2 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั ฯ ได้พจิ ารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้างต้นแล้ว มีความเห็นว่า รายการ
ดังกล่าวมีความจาเป็ นและสมเหตุสมผลตลอดจนเป็ นประโยชน์ต่อ กลุ่มบริษทั ฯ (รายละเอียดของแต่ละรายการ
กล่าวไว้ได้ในส่วนที่ 2 หัวข้อ 11.1)
11.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนในการอนุมตั ิ ให้เข้าทารายการระหว่างกัน
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้กาหนดมาตรการและขัน้ ตอนการ
อนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน โดยกาหนดให้ผบู้ ริหารหรือผูท้ ม่ี สี ว่ นได้สว่ นเสียไม่สามารถเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุ มตั ริ ายการดังกล่าวได้ และในกรณีทม่ี รี ายการระหว่างกันของบริษทั ฯ หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯ จะจัด
ให้มคี วามเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกีย่ วกับความจาเป็ นของการเข้าทารายการ ความสมเหตุสมผล และ
ความเหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาดูเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้า
ปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาทีเ่ กิดขึน้ กับบุคคลภายนอก ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญ
พิเศษ เช่น ผูส้ อบบัญชี หรือผูป้ ระเมินราคาอิสระ หรือสานักงานกฎหมาย เป็ นต้น ทีเ่ ป็ นอิสระจากบริษทั ฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว ความเห็นของบุคคลที่มี
ความรู้ค วามช านาญพิเ ศษจะถู ก น าไปใช้ป ระกอบการตัด สิน ใจของคณะกรรมการตรวจสอ บ และ/หรือ
คณะกรรมการบริษทั ฯ และ/หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
นอกจากนี้ ยังได้มกี ารอนุ มตั ิในหลักการเกี่ยวกับข้อตกลงทางการค้าที่มเี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่ ในการทา
ธุรกรรมระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคลทีม่ คี วามเกีย่ วข้อง โดยให้ฝา่ ยบริหาร
สามารถอนุมตั เิ ข้าทารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั ฯ และ/หรือบริษทั ย่อยกับกรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือบุคคล
ทีม่ คี วามเกีย่ วข้องได้ (ไม่ว่ารายการดังกล่ าว เป็ นรายการที่ดาเนินการอยู่ในปจั จุบนั และจะต้องดาเนินต่อไป
รวมทัง้ รายการทีจ่ ะมีขน้ึ ในอนาคต) โดยไม่ตอ้ งขออนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ฯ และทีป่ ระชุมผูถ้ อื
หุน้ ของบริษทั ฯ ในกรณีทร่ี ายการดังกล่าวเป็ นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทากับ
คู่สญ
ั ญาทัวไปในสถานการณ์
่
เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยฝ่ายบริหารจะต้องจัดทารายงานสรุปการทารายการ
ระหว่างกัน กับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุ คคลที่มีความเกี่ยวข้องเพื่อรายงานในการประชุ มคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ฯ ทุกไตรมาส
11.4

นโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ตามมติคณะกรรมการบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 6/ 2556 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2556 ได้มกี ารกาหนดนโยบายการทา
รายการระหว่างกันในอนาคต โดยจะต้องเป็ นรายการทีเ่ ป็ นไปตามลักษณะการดาเนินธุรกิจทัวไปของบริ
่
ษทั ฯ
ไม่มกี ารถ่ายเทผลประโยชน์ของบริษทั ฯ อย่างไม่เป็ นธรรมไปยังบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตกับบริษทั ฯ โดยคณะกรรมการตรวจสอบและ
บริษัทฯ จะร่วมกันดูแลรายการระหว่างกันดังกล่าวที่ อาจเกิดขึน้ ในอนาคตว่าจะเป็ นไปด้วยความจาเป็ นและ
สมเหตุสมผลและมีอตั ราตอบแทนทีย่ ุติธรรม พร้อมทัง้ ผ่านการอนุ มตั ติ ามขัน้ ตอนและกฎระเบียบทีเ่ กี่ยวข้อง
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อย่ า งถู กต้อ ง และจะปฏิบ ัติใ ห้เป็ น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ว ยหลัก ทรัพ ย์แ ละตลาดหลัก ทรัพย์ และข้อ บัง คับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึง
การปฏิบตั ิตามข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทฯ ตามมาตรฐาน
บัญชีทก่ี าหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

11.5

แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
การทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อย กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง จะเป็ นรายการทีเ่ กิดจาก
การประกอบธุรกิจตามปกติ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผถู้ อื หุน้ สูงสุด โดยมีแนวโน้มการทารายการระหว่างกัน ใน
อนาคตดังนี้
-

ลูกหนี้การค้ากิจการทีเ่ กีย่ วข้องกัน ศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ การกูย้ มื เงินระยะสัน้ และเจ้าหนี้กจิ การทีเ่ กีย่ วข้อง
จากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เนื่องด้วยในช่วงที่ผ่านมาบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบัน
การเงิน ดัง นัน้ เพื่อ ให้ก ารดาเนิ น ธุ ร กิจ เป็ น ไปอย่ า งต่ อ เนื่ อ งและเป็ น ประโยชน์ สูง สุด แก่ บ ริษัท ฯ จึง
จาเป็ นต้องกูย้ มื เงินระยะสัน้ จากศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ เสนอขายหุน้ เพิม่ ทุนครัง้ นี้ และ
สามารถบริหารสภาพคล่องได้เพียงพอต่อการดาเนินงาน บริษทั ฯ คาดว่ารายการดังกล่าวจะลดลง

-

รายการค่าบริหารจัดการกับศรีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ จะลดลงอย่างต่อเนื่องในอนาคต เนื่องจากรายการดังกล่าว
เกิดขึน้ จากทีศ่ รีสวัสดิ ์ พาวเวอร์ เป็ นผูท้ าสัญญาเช่าสาหรับสาขาบางแห่งของกลุ่มบริษทั ฯ ทัง้ นี้เมื่อสัญญา
ปจั จุบนั หมดอายุ ทางกลุ่มบริษทั ฯ จะเจรจาขอเปลีย่ นคู่สญ
ั ญามาเป็ นบริษทั ฯ หรือ SP 1982

-

การเช่าอาคารเพื่อใช้เป็ นสาขามีความจาเป็ นต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษทั ฯ ดังนัน้ รายการค่าเช่า
อาคารจะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่ อเนื่อง โดยค่าเช่าที่กลุ่มบริษัทฯ จ่ายให้บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ สามารถเทียบเคียงได้กบั ราคาตลาด หรืออัตราค่าเช่าที่ประเมินโดยผู้ประเมินอิสระ ซึ่งมี
วัตถุประสงค์เพื่อหามูลค่าค่าเช่าตลาดปจั จุบนั และใช้กบั วัตถุประสงค์สาธารณะ และเงื่อนไขเป็ นไปตาม
ธุรกิจปกติ

-

การค้าประกันเงินกูย้ มื สถาบันการเงินโดยกรรมการ และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง ซึง่ เป็ นไปตามเงื่อนไขทีส่ ถาบัน
การเงินกาหนด โดยบริษทั ฯ อยู่ระหว่างการขอถอนค้าประกันดังกล่าวทัง้ จานวน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ
หลังจากที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว และรายการ
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต
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