บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14. รายการระหว่ างกัน
14.1 สรุ ปลักษณะความสัมพันธ์ ระหว่ างบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1 คุณกิตติ พัวถำวรสกุล

- เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 41.19 ของทุนจดทะเบียน 105.00 ล้ ำนบำท

2 คุณวรำภรณ์ กิตติยำนุรักษ์
3 คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์

- เป็ นมำรดำของคุณปิ่ นรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่ เป็ นภรรยำของคุณกิตติ พัวถำวรสกุล
- เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นในบริษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน 105.00 ล้ ำนบำท

4 บริษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย)
จำกัด (“G&M”)

- G&M เป็ นบริษัทที่คณ
ุ กิตติ พัวถำวรสกุลและภรรยำ ซึ่งได้ แก่ คณ
ุ ปิ่ นรัก ประสิทธิศิริกุล เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้ อยละ 64.99 ของทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท
- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
- VP เป็ นบริษัทที่มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้ แก่ คุณกิตติ พัวถำวรสกุล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 4.00 ล้ ำนบำท
- VP ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งระหว่ำ งประเทศ ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ แจ้ งหยุดประกอบธุรกิจกับ กรมสรรพำกรตังแต่
้ เดือน กรกฎำคม
2555 และอยูร่ ะหว่ำงกำรรอชำระบัญชี
- UNI เป็ นบริษัทที่เคยมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน ได้ แก่ คุณกิตติ พัวถำวรสกุล และคุณเนติรัด สังข์งำน โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 และร้ อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน
1.00 ล้ ำนบำท ตำมลำดับ ต่อมำในเดือนตุลำคม 2554 ผู้ถือหุ้นทังสองคนดั
้
งกล่ำวได้ ขำยหุ้นใน UNI ให้ แก่บคุ คลภำยนอกแล้ ว
- UNI ประกอบธุรกิจให้ บริกำรจัดกำรขนส่งระหว่ำงประเทศ ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ แจ้ งหยุดประกอบธุรกิจกับ กรมสรรพำกร ตังแต่
้ เดือน กรกฎำคม
2555 และอยูร่ ะหว่ำงกำรรอชำระบัญชี
- PEST เป็ นบริษัทที่มีกรรมกำรคือ คุณรัตตำ พิทกั ษำกูลเกษม ซึง่ เป็ นภรรยำของคุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมกัน ได้ แก่ คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และ
ครอบครัว โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.2 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท
- PEST ประกอบธุรกิจให้ บริ กำรขนส่งด้ วยรถหัวลำกและหำงลำก ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทในวันที่ 20 ตุลำคม 2556 และอยู่
ระหว่ำงกำรชำระบัญชี
- PESS เป็ นบริษัทที่มีกรรมกำรและผู้ถือหุ้นร่วมกัน ได้ แก่ คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และครอบครัว โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ100 ของทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ ำนบำท
- PESS ประกอบธุรกิจขำยเครื่องอะไหล่, ส่วนประกอบ และขิ ้นส่วนยำนยนต์ ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทในวันที่ 8 มกรำคม 2556
และจดทะเบียนเสร็จกำรชำระบัญชีในวันที่ 27 มีนำคม 2556

5 บริษัท วีพี อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติก
(ประเทศไทย) จำกัด (“VP”)
6 บริษัท ยูนิทรำนส์ โกลบอล จำกัด (“UNI”)

7 บริษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ ้ง จำกัด (“PST”)

8 บริษัท เพชรสุรำษฎร์ เซอร์ วิส จำกัด (“PSS”)

ความสัมพันธ์

ส่วนที่ 2.3-14 หน้ ำ 1

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.2 สรุ ปรายการระหว่ างกันปี 2556 และงวดสิน้ สุด 3 เดือน ปี 2557
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

คุณกิตติ พัวถำวรสกุล

คุณวรำภรณ์ กิตติยำนุรักษ์

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นใหญ่ โบนัสค้ ำงจ่ำย
โดยคุ ณ กิ ต ติ แ ละครอบครั ว
(ภรรยำและมำรดำ) ถื อ หุ้น ใน
สัดส่วนร้ อยละ 54.29 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท

เป็ นมำรดำของคุณ ปิ่ นรั ก ประ
สิ ท ธิ ศิ ริ กุ ล ซึ่ ง เป็ นภรรยำของ
คุณกิตติ พัวถำวรสกุล โดยคุณ
ปิ่ นรั กษ์ เป็ นผู้ถือหุ้น ของบริ ษั ท
ในสัดส่ว นร้ อยละ 9.53 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท

ค่ำเช่ำคลังเก็บเอกสำร

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2556
งวด 3 เดือน
ปี 2557
2.10
เหตุผลและควำมจำเป็ น
บริษัทยังมิได้ จำ่ ยโบนัสให้ แก่กรรมกำรดังกล่ำวเป็ นจำนวน 2.10 ล้ ำนบำท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวำคม
2556
อนึ่ง บริษัทมีกำรกำหนดนโยบำยให้ กำรพิจำรณำค่ำตอบแทนของผู้บริหำรสูงสุดนันอยู
้ ภ่ ำยใต้ กำร
พิจำรณำของที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท ซึ่งค่ำตอบแทนดังกล่ำวได้ ผ่ำนกำรพิจำรณำจำกที่
ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 1/2557 โดยพิจำรณำจำกผลงำนในปี 2556 ที่ผ่ำนมำ

0.95

0.02
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ ้นจำกกำรพิจำรณำกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้ แก่กรรมกำรดังกล่ำวในฐำนะที่
เป็ นผู้บริ ห ำรสูงสุด ของบริ ษั ทโดยพิจำรณำจำกผลงำนในปี 2556 ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยค่ำตอบแทน
ดังกล่ำ วได้ ผ่ำ นกำรพิจำรณำจำกที่ ป ระชุมคณะกรรมกำรบริ ษั ทแล้ ว ดังนัน้ จึงเป็ นรำยกำรที่
เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นและมีควำมสมเหตุสมผล
เหตุผลและควำมจำเป็ น
ลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทนันมี
้ เอกสำรที่เกี่ยวข้ องจำนวนมำกซึ่งบริ ษัทต้ องเก็บรักษำ
เอกสำรดังกล่ำวเป็ นระยะเวลำอย่ำงน้ อย 5 ปี
บริษัทจึงมีควำมจำต้ องหำสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำรดังกล่ำว โดยบริ ษัทได้ ทำสัญญำเช่ำอำคำร
พำณิชย์ 3 ชัน้ ตังอยู
้ เ่ ลขที่ 59/61 ซอยเจริ ญนคร 24 มีพื ้นที่ใช้ สอยรวมประมำณ 408 ตร.ม. เพื่อ
ใช้ เป็ นสถำนที่ในกำรเก็บเอกสำร ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ มีกำรทำสัญญำเช่ำอำคำรดังกล่ำวมำตังแต่
้ ปี
2551 โดยสัญญำฉบับปั จจุบนั เริ่ มตังแต่
้ 1 สิงหำคม 2556 ถึง 31 กรกฎำคม 2559 อัตรำค่ำเช่ำ
เท่ำกับ 90,000 บำทต่อปี หรื อเท่ำกับ 18.38 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภำษี หกั ณ ที่
จ่ำย) ซึง่ เมื่อเปรียบเทียบกับอำคำรพำณิชย์ลกั ษณะเดียวกันในบริ เวณใกล้ เคียงพบว่ำมีอตั รำค่ำ
เช่ำอยู่ในช่วงประมำณ 190,000-360,000 บำทต่อปี หรื อ 25.00-69.44 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 3 เดือน
ปี 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เดือน
นอกจำกนี ้ ในกำรเช่ำอำคำรดังกล่ำว บริ ษัทยังมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นสำนักงำนชั่วครำวใน
กรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินอีกด้ วย

คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์

เป็ นกรรมกำรและผู้ถือหุ้น โดย ค่ำเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำง
คุณ สุข สัน ต์ ถื อ หุ้น ในสัด ส่ ว น และอุปกรณ์เครื่องจักร
ร้ อยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

1.44

0.36
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ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำ วเกิด ขึน้ จำกควำมจำเป็ นตำมลักษณะกำรประกอบธุ รกิ จ โดยกำรเช่ำ อำคำร
ดังกล่ำวเพื่อเก็บรักษำเอกสำรนัน้ เป็ นกำรเช่ำต่อเนื่องมำตังแต่
้ ปี 2551 ประกอบกับเป็ นอำคำร
เก่ำ จึงสำมำรถเช่ำได้ ในอัตรำค่ำเช่ำที่ต่ำกว่ำกำรเช่ำอำคำรพำณิชย์ที่นำมำใช้ เทียบเคียง อย่ำงไร
ก็ดี มูลค่ำรำยกำรค่ำเช่ำที่ต่ำกว่ำนี ้ ก็มิได้ เป็ นรำยกำรที่จะส่งผลกระทบอย่ำงมีนัยสำคัญ จนอำจ
ทำให้ พิจำรณำได้ ว่ำ งบกำรเงินของบริ ษัทนัน้ ยังมิได้ สะท้ อนค่ำใช้ จ่ำยอย่ำงแท้ จริ ง แต่อย่ำงใด
นอกจำกนี ้ ในกำรเช่ำอำคำรดังกล่ำว บริ ษัทยังสำมำรถเข้ ำไปใช้ ประโยชน์โดยสำมำรถใช้ เป็ น
สำนักงำนชัว่ ครำวในกรณีเกิดสถำนกำรณ์ฉกุ เฉินได้ อีกด้ วย
ดังนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเช่ำอำคำรพำณิชย์ดงั กล่ำวเป็ นรำยกำร
ที่เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ น, มีอตั รำค่ำเช่ำที่เหมำะสมและไม่ทำให้ บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด
เหตุผลและควำมจำเป็ น
ในเดือนเมษำยน 2555 บริ ษัทได้ ลงทุนซื ้อรถหัวลำกจำนวน 17 หัวและหำงลำกจำนวน 18 หำง
เป็ นมูลค่ำรวม 29.84 ล้ ำนบำท จำกบริษัท เพชรสุรำษฎร์ เทรดดิ ้ง จำกัด (“PST”) เพื่อขยำยธุรกิจ
ขนส่งภำยในประเทศ โดยเป็ นกำรซื ้อที่รำคำยุติธรรมตำมที่สถำบันกำรเงินได้ กำหนดไว้ ในสัญญำ
เช่ำซื ้อรถหัวลำก-หำงลำกดังกล่ำว ซึง่ กำรขยำยธุรกิจด้ วยกำรซื ้อรถหัวลำก-หำงลำกเพิ่มดังกล่ำว
นัน้ จำเป็ นต้ องมีพื ้นที่ในกำรจอดรถและบำรุงรักษำเครื่ องยนต์ รวมถึงพื ้นที่ในกำรตังส
้ ำนักงำน
เพื่อให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำในจังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี ซึ่ง ในช่วงเวลำนันบริ
้ ษัทได้ มีกำรเปรี ยบเทียบกำร
ลงทุนซื ้อที่ดินเพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่จอดรถและตังส
้ ำนักงำน กับกำรเช่ำพื ้นที่สถำนประกอบกิจกำรเดิม
จำก PST และได้ ข้อสรุปว่ำ กำรเช่ำพื ้นที่จำก PST มีต้นทุนที่ต่ำกว่ำกำรลงทุนซื ้อที่ดินใหม่และตัง้
สำนักงำนใหม่ประมำณร้ อยละ 20 บริ ษัทจึงได้ มีกำรจัดทำสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงบน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 3 เดือน
ปี 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนือ้ ที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งำน 29.4 ตำรำงวำกับ PST เพื่อใช้ เป็ นสถำนที่จอดรถและซ่อมบำรุงรถหัว
ลำก-หำงลำก และใช้ เ ป็ นส ำนักงำนเพื่อ ให้ บ ริ ก ำรลูกค้ ำ โดยสัญ ญำฉบับ แรกเริ่ ม ตัง้ แต่ 16
พฤษภำคม 2555 – 16 พฤษภำคม 2558 อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.12 ล้ ำนบำทต่อเดือน หรื อ 1.44
ล้ ำนบำทต่อปี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ทำสัญญำดังกล่ำว บริ ษัทมิได้ มีควำมเกี่ยวข้ องใด ๆ กับ PST รวมถึง
ผู้ถือหุ้นและกรรมกำรของ PST
ต่อมำ ในเดือนพฤษภำคม ปี 2555 คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ ได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทจำนวน
0.125 ล้ ำ นหุ้น ที่รำคำ 40 บำทต่อหุ้น (มูลค่ำ ตำมบัญชีเท่ำกับ 10 บำทต่อหุ้น) และเข้ ำรั บ
ตำแหน่งเป็ นกรรมกำรของบริษัทเมื่อวันที่ 29 มีนำคม 2554 อนึ่ง คุณสุขสันต์ในฐำนะที่เป็ นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ใน PST จึงได้ ดำเนินกำรปิ ดกิจกำร PST เพื่อป้องกันควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ ที่
อำจจะเกิดขึน้ ในอนำคต ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องยกเลิกสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำงเดิมที่ได้
จัดทำไว้ กับ PST และจัดทำสัญญำเช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ ำ งฉบับใหม่กับคุณสุขสันต์ แทน โดย
สัญญำเช่ำเริ่ มตังแต่
้ 1 ธันวำคม 2555 – 30 พฤศจิกำยน 2558 อัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 0.12 ล้ ำน
บำทต่อเดือน หรือ 1.44 ล้ ำนบำทต่อปี ซึง่ เป็ นอัตรำค่ำเช่ำและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับสัญญำฉบับ
เก่ำที่ทำกับ PST
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตำมนโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำ งกัน ซึ่ง ได้ อนุมัติ ไ ว้ ต ำมมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมกำรครัง้ ที่ 7//2556 ในวันที่ 3 เมษำยน 2557 บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีกำรประเมินรำคำค่ำ
เช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงและอุปกรณ์เครื่ องจักรในเดือนมกรำคม ปี 2557 เพื่อเป็ นข้ อมูลให้ แก่
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้ ให้ ควำมเห็นต่อรำยกำรเช่ำดังกล่ำว ซึ่งจำกรำยงำนกำรประเมินมูล
ค่ำที่จดั ทำโดยบริ ษัท โมเดอร์ น พร็ อพเพอร์ ตี คอนซัลแตนท์ จำกัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินอิสระนัน้ ผู้
ประเมินดังกล่ำวได้ ประเมินมูลค่ำค่ำเช่ำรวมสิ่งปลูกสร้ ำงและอุปกรณ์เครื่องจักรได้ เท่ำกับ 96,916
บำทต่อเดือน หรื อ 1.16 ล้ ำนบำทต่อปี ในช่วงระยะเวลำ 3 ปี แรกของกำรประเมินค่ำ เช่ำใน
ระยะเวลำรวม 15 ปี ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำปี ละ 1.44 ล้ ำนบำท พบว่ำ
ส่วนที่ 2.3-14 หน้ ำ 4

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 3 เดือน
ปี 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

อัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำสูงกว่ำอัตรำค่ำเช่ำที่ประเมินได้ เฉลี่ยประมำณร้ อยละ 19 ทังนี
้ ้ ผู้ประเมิน
ได้ ใ ห้ ค วำมเห็ นต่อทำเลและสภำพแวดล้ อมของที่ดิ นดังกล่ำวกว่ำ ส่ว นใหญ่มีกำรพัฒนำเป็ น
บ้ ำนพักอำศัย ส่วนตำมริมถนนสำยหลักจะเป็ นสถำนที่ตงของศู
ั้
นย์กระจำยสินค้ ำของบริษัทหลำย
แห่ง ดังนัน้ บริเวณดังกล่ำวจึงถือเป็ นแหล่งที่ตงของระบบโลจิ
ั้
สติกส์ในภำคใต้
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ ้นจำกควำมจำเป็ นที่ต้องมีสถำนที่ในกำรประกอบกิจกำรรถหัวลำก-หำงลำก
ในส่วนของอัตรำค่ำเช่ำนัน้ เนื่องจำกในช่วงเวลำที่ทำสัญญำเช่ำกับคู่สญ
ั ญำซึ่งได้ แก่ PETS และ
คุณสุขสันต์ บุคคลดังกล่ำวมิได้ มีควำมเกี่ยวข้ องใด ๆ กับบริษัท เงื่อนไขและอัตรำค่ำเช่ำที่กำหนด
ขึ ้นนันจึ
้ งเป็ นเงื่อนไขและอัตรำค่ำเช่ำที่เทียบเท่ำได้ กับกำรเจรจำตกลงร่วมกันกับบุคคลภำยนอก
นอกจำกนี ้ บริ ษั ท ก็ ไ ด้ มี กำรพิจ ำรณำเปรี ยบเที ยบระหว่ำ งกำรลงทุน ซื อ้ ที่ ดิ น พร้ อมก่ อสร้ ำง
สำนักงำนใหม่กบั กำรเช่ำสถำนที่ประกอบกิจกำรเดิมจำกคุณสุขสันต์แล้ ว จึงตัดสินใจทำสัญญำ
เช่ำเนื่องจำกมีต้นทุนที่ถกู กว่ำกำรลงทุนซื ้อที่ดินและก่อสร้ ำงสำนักงำนใหม่ประมำณร้ อยละ 20
ประกอบกับผู้บริ หำรได้ พิจำรณำแล้ วว่ำพื ้นที่ดังกล่ำวมีควำมได้ เปรี ยบด้ ำนทำเลที่ ตงเนื
ั ้ ่องจำก
ตังอยู
้ ใ่ นบริเวณที่ถือเป็ นแหล่งที่ตงของระบบโลจิ
ั้
สติกส์ภำคใต้
คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเช่ำดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้นตำมควำม
จำเป็ นและมีอตั รำค่ำเช่ำที่เหมำะสมเนื่องจำกเป็ นอัตรำค่ำเช่ำที่เกิดจำกกำรเจรจำตกลงร่วมกัน
กับ คู่สัญ ญำที่ เ ป็ นบุค คลภำยนอกซึ่ง ไม่มี ค วำมเกี่ ย วข้ อ งใดๆ กับ บริ ษั ท ณ วัน ที่ ท ำสัญ ญำ
ประกอบกับเป็ นพื ้นที่ที่มีควำมได้ เปรียบด้ ำนทำเลที่ตงั ้
อย่ำงไรก็ดี กำรต่อสัญญำในอนำคตนัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ บริ ษัทควรนำ
รำคำประเมินจำกผู้ประเมินรำคำอิสระไปใช้ เป็ นปั จจัยในกำรพิจำรณำด้ วย เนื่องจำกปั จจุบนั คุณ
สุขสันต์ได้ ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรและเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้ ว ดังนัน้ รำยกำรใด ๆ ระหว่ำง
ส่วนที่ 2.3-14 หน้ ำ 5

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

บริษัท เกรซ แอนด์ แกลม
เมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(“G&M”)

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เป็ นบริ ษั ท ที่ คุณ กิ ต ติ พัว ถำวร รำยได้ คำ่ บริกำร
สกุลและภรรยำ ซึ่งได้ แก่คณ
ุ ปิ่ น ลูกหนี ้กำรค้ ำ
รัก ประสิทธิศิริกลุ เป็ นกรรมกำร ลูกหนี ้อื่น
และผู้ถือหุ้น โดยถื อ หุ้น รวมใน
สัดส่วนร้ อยละ 64.99 ของทุน
จดทะเบียน 5.00 ล้ ำนบำท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 3 เดือน
ปี 2557

0.56
0.03
0.03

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทกับคุณสุขสันต์จงึ เข้ ำข่ำยเป็ นกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำง
ผลประโยชน์ ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีควำมระมัดระวังในกำรทำรำยกำร โดยควรกำหนดเงื่อนไขและ
อัตรำค่ำเช่ำให้ สำมำรถเปรียบเทียบได้ กบั กำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ อง
กัน และเป็ นกำรทำรำยกำรที่ไม่ทำให้ บริษัทเสียประโยชน์
เหตุผลและควำมจำเป็ น
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึ ้นจำกกำรที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่ องหัตถกรรมได้ ใช้
บริ กำรจัด กำรขนส่งระหว่ำ งประเทศกับ บริ ษั ท ซึ่งเป็ นกำรประกอบธุ ร กิ จ ตำมปกติ โดยมี กำร
กำหนดรำคำขำยสินค้ ำระหว่ำงกันในรำคำต้ นทุนบวกอัตรำกำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ ำที่เทียบเคียง
กันได้ กบั ลูกค้ ำทัว่ ไป (เครดิตเทอม 30 วัน ) โดยในปี 2556 บริษัทมีรำยได้ คำ่ บริกำรขนส่งและพิธี
กำรกรมศุลกำกรจำก G&M เท่ำกับ 559,916 บำท มีลกู หนี ้กำรค้ ำเท่ำกับ 33,057 บำท และมี
ลูกหนี ้อื่นซึง่ ได้ แก่เงินทดรองจ่ำยค่ำพิธีกำรศุลกำกร 27,263 บำท
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรค้ ำตำมปกติของบริ ษัททังสอง
้
จึงเป็ นรำยกำรที่เกิดขึน้ ตำมควำม
จำเป็ น โดยมีกำรกำหนดรำคำและเงื่อนไขทำงกำรค้ ำตำมปกติ

14.3

สรุ ปภาระคา้ ประกันระหว่ างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ณ วันที่ 31 มีนำคม 2557 บริ ษัทได้ รับวงเงินสินเชื่อจำกธนำคำรพำณิชย์จำนวน 3 แห่ง เป็ นวงเงินกู้รวมทังสิ
้ ้น 199.00 ล้ ำนบำท โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 37.00 ล้ ำนบำท
วงเงินตัว๋ สัญญำใช้ เงิน รวม 142.00 ล้ ำนบำท
วงเงินกู้ระยะยำว 20.00 ล้ ำนบำท

ส่วนที่ 2.3-14 หน้ ำ 6

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

ซึง่ วงเงินทังหมดนั
้
นค
้ ้ำประกันโดยสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝำกของบริ ษัท, กำรจดจำนองทีด่ ินและสิง่ ปลูกสร้ ำงของบริ ษัท และกำรค ้ำประกันโดยกรรมกำรของบริษัท ได้ แก่ นำยกิตติ
พัวถำวรสกุล ซึง่ ค ้ำประกันวงเงินกู้ให้ แก่บริษัทในฐำนะผู้ถือหุ้นรำยใหญ่และกรรมกำร เป็ นจำนวนวงเงินกู้รวม 100.00 ล้ ำนบำท
ควำมเห็นคณะกรรมกำรตรวจสอบ: รำยกำรดังกล่ำวก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัท โดยกรรมกำรดังกล่ำวได้ ค ้ำประกันวงเงินสินเชื่อให้ แก่บริ ษัทโดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทน

ส่วนที่ 2.3-14 หน้ ำ 7

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชันแนล โลจิสติกส์ จำกัด (มหำชน)

14.4 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในช่วงปี 2556 – งวด 3 เดือนแรกปี 2557 บริ ษัทมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ อ งกัน โดย
แบ่งกำรทำรำยกำรออกเป็ น 3 กลุม่ ได้ แก่
1. รำยกำรธุรกิจปกติแ ละรำยกำรสนับสนุน ธุรกิจปกติ เช่น กำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งและพิธีกำรกรม
ศุลกำกรแก่ บริ ษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มี
ควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด โดยบริ ษัท มีกำรกำหนด
รำคำที่สำมำรถเปรี ยบเทียบได้ กบั กำรทำรำยกำรกับบุคคลอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้ องกัน โดยกำรกำหนด
รำคำขำยสินค้ ำระหว่ำงกันในรำคำต้ นทุนบวกอัตรำกำไรและมีเงื่อนไขกำรค้ ำตำมปกติ
2. รำยกำรเช่ำทรัพย์สิน ซึ่งได้ แก่ กำรเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงจำกกรรมกำร ซึ่งได้ แก่ คุณสุขสันต์ กิตติ
ภัท รพงษ์ และญำติสนิท ของคุณ กิต ติ พัว ถำวรสกุล ซึ ่ง เป็ นกรรมกำรและผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ซึ ่ง รำยกำร
ดังกล่ำวเป็ นรำยกำรที่มีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด
ยกเว้ นรำยกำรที่บริ ษัท เช่ำที่ดินจำกคุณ สุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ ซึ่ง อัตรำค่ำเช่ำตำมสัญญำนั ้นสูงกว่ำ
อัตรำค่ำเช่ำที่ประเมิน ที่ผ้ ปู ระเมินอิสระประเมินไว้ ประมำณร้ อยละ 19 อย่ำงไรก็ดี กำรทำสัญญำเช่ำ
ดังกล่ำวนั ้น เป็ นข้ อตกลงที่เกิดขึ ้นก่อนที่คณ
ุ สุขสันต์ จะเป็ นผู้ถือหุ้นและเข้ ำรับตำแหน่งกรรมกำรของ
บริ ษัท เงื่อนไขและอัตรำค่ำเช่ำที่กำหนดขึ ้นนั ้นจึง เป็ นเงื่อนไขและอัตรำค่ำ เช่ำที่เทียบเท่ำได้ กบั กำร
เจรจำตกลงร่ วมกันกับบุคคลภำยนอก นอกจำกนี ้ บริ ษัทก็ได้ มีกำรพิจำรณำเปรี ยบเทียบระหว่ำงกำร
ลงทุนซื ้อที่ดินพร้ อมก่อสร้ ำงสำนักงำนใหม่กบั กำรเช่ำสถำนที่ประกอบกิจกำรเดิมจำกคุณสุ ขสันต์แล้ ว
จึง ตัด สิน ใจทำสัญ ญำเช่ำเนื่อ งจำกมีต้ น ทุน ที่ถ กู กว่ำ กำรลงทุน ซื ้อที่ดิน และก่อ สร้ ำ งสำนัก งำนใหม่
ประมำณร้ อยละ 20 คณะกรรมกำรตรวจสอบจึงมีควำมเห็นว่ำ รำยกำรเช่ำดังกล่ำ วเป็ นรำยกำรที่
เกิดขึ ้นตำมควำมจำเป็ นและมีอตั รำค่ำเช่ำที่เหมำะสมเนื่องจำกเป็ นอัตรำค่ำเช่ำที่ เกิดจำกกำรเจรจำตก
ลงร่ วมกันกับคู่สญ
ั ญำที่เป็ นบุคคลภำยนอกซึ่งไม่มีควำมเกี่ยวข้ องใดๆ กับบริ ษัท ณ วันที่ทำสัญญำ
3. รำยกำรอื่นๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รำยกำรโบนัสค้ ำง
จ่ำ ย และรำยกำรที่กรรมกำรบริ ษัทได้ คำ้ ประกัน วงเงินกู้ข องบริ ษั ท โดยไม่คิดมูลค่ำ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบได้ มีกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ ำงต้ นแล้ ว มีควำมเห็นว่ำ เป็ นรำยกำรที่เกิดขึ ้น
ตำมควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทำให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด (ดูรำยละเอียดของแต่
ละรำยกำรได้ ในตำรำง 11.2 และ 11.3)
14.5 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทที่ผำ่ นมำก่อนวันที่ 3 เมษำยน 2556 ได้ มีกำรพิจำรณำโดยกรรมกำร
บริ ษัท ซึง่ ในขณะนันบริ
้ ษัทยังไม่มีกำรกำหนดข้ อบังคับที่เกี่ยวกับกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน โดยกำรพิจำรณำเข้ ำทำ
รำยกำรระหว่ำงกันได้ คำนึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสำคัญ
ปั จจุบนั บริ ษัทได้ มีกำรกำหนดมำตรกำรและขันตอนกำรอนุ
้
มตั ิรำยกำรระหว่ำงกัน แล้ วซึ่งได้ ผ่ำนมติที่
ประชุมคณะกรรมกำรครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษำยน 2556 โดยหำกบริ ษัทมีควำมจำเป็ นที่จะต้ องทำรำยกำร
ระหว่ำงกันกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทจะให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ น
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ผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นและควำมเหมำะสมของรำยกำรนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำม
ชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชำญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ น
ผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริ ษัท และ/
หรื อคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ/หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้
เสียในกำรทำรำยกำร จะไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมตั ิกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว นโยบำยของบริ ษัทใน
กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันจำแนกตำมประเภทรำยกำรมีดงั นี ้

รำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ อำทิ กำรซื ้อและขำยสินค้ ำ วัตถุดิบ เป็ นต้ น โดยกำร
ทำรำยกำรดังกล่ำวจะต้ องมีเงื่อนไขกำรค้ ำและรำคำที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์
ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั กำรทำรำยกำรระหว่ำงบริ ษัทและบุคคลทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำรระหว่ำงบุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อกำรทำรำยกำรในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบกำร
อื่นในธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและควำมจำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ นรำยไตรมำส และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำย
ว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสั่งหรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน

รำยกำรอื่น ๆ นอกเหนือจำกรำยกำรธุรกิจปกติและรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติข้ำงต้ น เช่น รำยกำรเช่ำ
ทรัพย์สิน หรื อรำยกำรเกี่ยวกับกำรซื ้อขำยทรั พย์สิน หรื อกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงด้ ำนกำรเงิน เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบำยให้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้พิจำรณำและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและควำม
จำเป็ นต่อกำรทำรำยกำรดังกล่ำว และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำด
หลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำร
ปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยข้ อมูลกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่สำคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบำยกำรให้ ก้ ูยืมเงินเพื่อให้ บุคคลที่อำจมีควำม
ขัดแย้ งทำงผลประโยชน์นำไปประกอบธุรกิจหรื อดำเนินงำนแทนบริ ษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตำมกฎหมำยว่ำด้ วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์และ
ข้ อบังคับ ประกำศ คำสัง่ หรื อข้ อกำหนดของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบตั ิตำมข้ อกำหนด
เกี่ ยวกับกำรทำรำยกำรที่ เกี่ ย วโยงกันและกำรได้ มำหรื อจำหน่ำ ยไปซึ่งทรั พย์ สิน ที่สำคัญของบริ ษัท เพื่อให้ กำร
ตัดสินใจเข้ ำทำรำยกำรดังกล่ำวไม่ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำย
โดยบริ ษั ทจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไว้ ในแบบแสดงรำยกำรข้ อ มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) รำยงำน
ประจำปี ของบริ ษัท และหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
14.6 แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันที่จะยังคงมีกำรทำรำยกำรต่อไปในอนำคต ได้ แก่ กำรให้ บริ กำรจัดกำรขนส่งและพิธี
กำรศุลกำกรซึ่งเป็ นรำยกำรค้ ำปกติ และรำยกำรเช่ำที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ ำงรวมถึงเครื่ องจักรอุปกรณ์ ซึ่งเกิดขึ ้น
จำกควำมจำเป็ นในกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัท สำหรับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวที่จะเกิดขึน้ ในอนำคตนัน้
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตำมนโยบำยกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ได้ กล่ำวไว้ ข้ำงต้ น
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ในส่วนของรำยกำรค ้ำประกันวงเงินกู้โดยกรรมกำรนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทมีควำมเห็นว่ำไม่มีควำม
จำเป็ นจะต้ องให้ กรรมกำรท่ำนใดต้ องค ้ำประกันวงเงินกู้ของบริ ษัทในนำมส่วนบุคคลอีกต่อไป โดยจะดำเนินกำร
เจรจำกับสถำบันกำรเงินเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่ำวภำยหลังจำกที่บริ ษัทเข้ ำภำยหลังจำกกำรเข้ ำจดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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