บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

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

- เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 41.19 ของทุนจดทะเบียน 105.00 ล้ านบาท

2 คุณวราภรณ์ กิตติยานุรักษ์
3 คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์

- เป็ นมารดาของคุณปิ่ นรัก ประสิทธิศิริกลุ ซึง่ เป็ นภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล
- เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริ ษัท โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน 105.00 ล้ านบาท

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

- G&M เป็ นบริ ษัทที่คณ
ุ กิตติ พัวถาวรสกุลและภรรยา ซึง่ ได้ แก่คณ
ุ ปิ่ นรัก ประสิทธิศิริกลุ เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้น โดยถือหุ้นรวมในสัดส่วนร้ อยละ 64.99 ของทุนจด
ทะเบียน 5.00 ล้ านบาท
- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจําหน่ายผลิตภัณฑ์หตั ถกรรม
- VP เป็ นบริ ษัทที่มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่ วมกัน ได้ แก่ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 4.00 ล้ านบาท
- VP ประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ แจ้ งหยุดประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตังแต่
้ เดือน กรกฎาคม
2555 และอยู่ระหว่างการรอชําระบัญชี
- UNI เป็ นบริ ษัทที่เคยมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน ได้ แก่ คุณกิตติ พัวถาวรสกุล และคุณเนติรัด สังข์งาน โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 50.00 และร้ อยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน
1.00 ล้ านบาท ตามลําดับ ต่อมาในเดือนตุลาคม 2554 ผู้ถือหุ้นทังสองคนดั
้
งกล่าวได้ ขายหุ้นใน UNI ให้ แก่บคุ คลภายนอกแล้ ว
- UNI ประกอบธุรกิจให้ บริ การจัดการขนส่งระหว่างประเทศ ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ แจ้ งหยุดประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากร ตังแต่
้ เดือน กรกฎาคม
2555 และอยู่ระหว่างการรอชําระบัญชี
- PEST เป็ นบริ ษัทที่มีกรรมการคือ คุณรัตตา พิทกั ษากูลเกษม ซึง่ เป็ นภรรยาของคุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และมีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกัน ได้ แก่ คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และ
ครอบครัว โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 99.2 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ล้ านบาท
- PEST ประกอบธุรกิจให้ บริ การขนส่งด้ วยรถบรรทุกหัวลากและหางลาก ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และ
จดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีในวันที่ 24 มิถนุ ายน 2557
- PESS เป็ นบริ ษัทที่มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่ วมกัน ได้ แก่ คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ และครอบครัว โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ100 ของทุนจดทะเบียน 1.00 ล้ านบาท
- PESS ประกอบธุรกิจขายเครื่ องอะไหล่, ส่วนประกอบ และชิ ้นส่วนยานยนต์ ปั จจุบนั ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว โดยได้ จดทะเบียนเลิกบริ ษัทในวันที่ 8 มกราคม 2556
และจดทะเบียนเสร็ จการชําระบัญชีในวันที่ 27 มีนาคม 2556

5 บริ ษัท วีพี อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติก
(ประเทศไทย) จํากัด (“VP”)
6 บริ ษัท ยูนิทรานส์ โกลบอล จํากัด (“UNI”)

7 บริ ษัท เพชรสุราษฎร์ เทรดดิ ้ง จํากัด (“PST”)

8 บริ ษัท เพชรสุราษฎร์ เซอร์ วิส จํากัด (“PSS”)

ความสัมพันธ์
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บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)

14.2 สรุ ปรายการระหว่ างกันปี 2556 และงวดสิน้ สุด 6 เดือน ปี 2557
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล

คุณวราภรณ์ กิตติยานุรักษ์

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่
โดยคุ ณ กิ ต ติ แ ละครอบครั ว
(ภรรยาและมารดา) ถื อ หุ้น ใน
สัดส่วนร้ อยละ 54.29 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท

โบนัสค้ างจ่าย

เป็ นมารดาของคุณ ปิ่ นรั ก ประ
สิ ท ธิ ศิ ริ กุ ล ซึ่ ง เป็ นภรรยาของ
คุณกิ ตติ พัวถาวรสกุล โดยคุณ
ปิ่ นรั ก ษ์ เ ป็ นผู้ถื อ หุ้น ของบริ ษั ท
ในสัดส่วนร้ อยละ 9.53 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท

ค่าเช่าคลังเก็บเอกสาร

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ปี 2556
งวด 6 เดือน
ปี 2557
2.10
เหตุผลและความจําเป็ น
บริ ษัทยังมิได้ จ่ายโบนัสให้ แก่กรรมการดังกล่าวเป็ นจํานวน 2.10 ล้ านบาท ณ สิ ้นสุด 31 ธันวาคม
2556
อนึง่ บริ ษัทมีการกําหนดนโยบายให้ การพิจารณาค่าตอบแทนของผู้บริ หารสูงสุดนันอยู
้ ่ภายใต้ การ
พิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวได้ ผ่านการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2557 โดยพิจารณาจากผลงานในปี 2556 ที่ผ่านมา

0.05

0.095
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเกิดขึ ้นจากการพิจารณาการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการดังกล่าวในฐานะที่
เป็ นผู้บริ หารสูงสุดของบริ ษัทโดยพิจารณาจากผลงานในปี 2556 ทัง้ นี ้ การจ่ายค่าตอบแทน
ดัง กล่าวได้ ผ่านการพิจารณาจากที่ ประชุมคณะกรรมการบริ ษั ทแล้ ว ดัง นัน้ จึงเป็ นรายการที่
เกิดขึ ้นตามความจําเป็ นและมีความสมเหตุสมผล
เหตุผลและความจําเป็ น
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทนันมี
้ เอกสารที่เกี่ยวข้ องจํานวนมากซึง่ บริ ษัทต้ องเก็บรักษา
เอกสารดังกล่าวเป็ นระยะเวลาอย่างน้ อย 5 ปี
บริ ษัทจึงมีความจําต้ องหาสถานที่ในการเก็บเอกสารดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ ทําสัญญาเช่าอาคาร
พาณิชย์ 3 ชัน้ ตังอยู
้ ่เลขที่ 59/61 ซอยเจริ ญนคร 24 มีพื ้นที่ใช้ สอยรวมประมาณ 408 ตร.ม. เพื่อ
ใช้ เป็ นสถานที่ในการเก็บเอกสาร ทัง้ นี ้ บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาเช่าอาคารดังกล่าวมาตังแต่
้ ปี
2551 โดยสัญญาฉบับปั จจุบนั เริ่ มตังแต่
้ 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 อัตราค่าเช่า
เท่ากับ 90,000 บาทต่อปี หรื อเท่ากับ 18.38 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน (ไม่รวมภาษี หกั ณ ที่
จ่าย) ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับอาคารพาณิชย์ลกั ษณะเดียวกันในบริ เวณใกล้ เคียงพบว่ามีอตั ราค่า
เช่าอยู่ในช่วงประมาณ 190,000-360,000 บาทต่อปี หรื อ 25.00-69.44 บาทต่อตารางเมตรต่อ
เดือน

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 6 เดือน
ปี 2557

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

นอกจากนี ้ ในการเช่าอาคารดังกล่าว บริ ษัทยังมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นสํานักงานชั่วคราวใน
กรณีเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินอีกด้ วย

คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์

เป็ นกรรมการและผู้ถือ หุ้น โดย ค่าเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
คุ ณ สุ ข สัน ต์ ถื อ หุ้ นในสัด ส่ ว น และอุปกรณ์เครื่ องจักร
ร้ อยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัท

1.44

0.72
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเกิ ดขึน้ จากความจํ าเป็ นตามลักษณะการประกอบธุรกิ จ โดยการเช่าอาคาร
ดังกล่าวเพื่อเก็บรักษาเอกสารนัน้ เป็ นการเช่าต่อเนื่องมาตังแต่
้ ปี 2551 ประกอบกับเป็ นอาคาร
เก่า จึงสามารถเช่าได้ ในอัตราค่าเช่าที่ตํ่ากว่าการเช่าอาคารพาณิชย์ที่นํามาใช้ เทียบเคียง อย่างไร
ก็ดี มูลค่ารายการค่าเช่าที่ตํ่ากว่านี ้ ก็มิได้ เป็ นรายการที่จะส่งผลกระทบอย่างมีนยั สําคัญจนอาจ
ทําให้ พิจารณาได้ ว่างบการเงิ นของบริ ษัทนัน้ ยังมิได้ สะท้ อนค่าใช้ จ่ายอย่างแท้ จริ งแต่อย่างใด
นอกจากนี ้ ในการเช่าอาคารดังกล่าว บริ ษัทยังสามารถเข้ าไปใช้ ประโยชน์ โดยสามารถใช้ เป็ น
สํานักงานชัว่ คราวในกรณีเกิดสถานการณ์ฉกุ เฉินได้ อีกด้ วย
ดังนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าอาคารพาณิชย์ดงั กล่าวเป็ นรายการ
ที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ น, มีอตั ราค่าเช่าที่เหมาะสมและไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
เหตุผลและความจําเป็ น
ในเดือนเมษายน 2555 บริ ษัทได้ ลงทุนซื ้อรถบรรทุกหัวลากจํานวน 17 หัวและหางลากจํานวน 18
หางเป็ นมูลค่ารวม 29.84 ล้ านบาท จากบริ ษัท เพชรสุราษฎร์ เทรดดิ ้ง จํากัด (“PST”) เพื่อขยาย
ธุรกิจขนส่งภายในประเทศ โดยบริ ษัทใช้ แหล่งเงินทุนจากการทําสัญญาเช่าซื ้อกับสถาบันการเงิน
และใช้ ราคาตามที่สถาบันการเงินกําหนดไว้ ในสัญญาเช่าซื ้อเป็ นราคาที่ซื ้อรถบรรทุกหัวลากและ
หางลากจากคุณสุขสันต์ ซึง่ การขยายธุรกิจด้ วยการซื ้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลากเพิ่มดังกล่าวนัน้
จําเป็ นต้ องมีพืน้ ที่ในการจอดรถและบํารุ งรักษาเครื่ องยนต์ รวมถึงพื ้นที่ในการตังสํ
้ านักงานเพื่อ
ให้ บริ การแก่ลกู ค้ าในจังหวัดสุราษฎร์ ธานี ซึง่ ในช่วงเวลานันบริ
้ ษัทได้ มีการเปรี ยบเทียบการลงทุน
ซื ้อที่ดินเพื่อใช้ เป็ นพื ้นที่จอดรถและตังสํ
้ านักงาน กับการเช่าพื ้นที่สถานประกอบกิจการเดิมจาก
PST และได้ ข้อสรุ ปว่า การเช่าพื ้นที่จาก PST มีต้นทุนที่ตํ่ากว่าการลงทุนซื ้อที่ดินใหม่และตัง้
สํานักงานใหม่ประมาณร้ อยละ 20 บริ ษัทจึงได้ มีการจัดทําสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างบน

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 6 เดือน
ปี 2557

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนือ้ ที่ดินรวม 3 ไร่ 1 งาน 29.4 ตารางวากับ PST เพื่อใช้ เป็ นสถานที่จอดรถและซ่อมบํารุ ง
รถบรรทุกหัวลาก-หางลาก และใช้ เป็ นสํานักงานเพื่อให้ บริ การลูกค้ า โดยสัญญาฉบับแรกเริ่ ม
ตังแต่
้ 16 พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2558 อัตราค่าเช่าเท่ากับ 0.12 ล้ านบาทต่อเดือน
หรื อ 1.44 ล้ านบาทต่อปี ทังนี
้ ้ ณ วันที่ทําสัญญาดังกล่าว คุณสุขสันต์ซงึ่ เป็ นกรรมการและผู้ถือ
หุ้นของ PST ได้ เข้ ารับตําแหน่งกรรมการในบริ ษัทแล้ วตังแต่
้ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554
ต่อมา ในเดือนพฤษภาคม ปี 2555 คุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ ได้ ซื ้อหุ้นเพิ่มทุนของบริ ษัทจํานวน
0.125 ล้ านหุ้น ที่ราคา 40 บาทต่อหุ้น (มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 10 บาทต่อหุ้น) อนึ่ง คุณสุขสันต์
ในฐานะที่เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ใน PST จึงได้ ดําเนินการปิ ดกิจการ PST เพื่อป้องกันความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ที่อาจจะเกิดขึ ้นในอนาคต ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องยกเลิกสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างเดิมที่ได้ จดั ทําไว้ กบั PST และจัดทําสัญญาเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างฉบับใหม่กับคุณสุข
สันต์แทน โดยสัญญาเช่าเริ่ มตังแต่
้ 1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2558 อัตราค่าเช่าเท่ากับ
0.12 ล้ านบาทต่อเดือน หรื อ 1.44 ล้ านบาทต่อปี ซึง่ เป็ นอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขเช่นเดียวกันกับ
สัญญาฉบับเก่าที่ทํากับ PST
ทัง้ นี ้ เพื่ อ ให้ เ ป็ นไปตามนโยบายการทํ า รายการระหว่ า งกัน ซึ่ง ได้ อ นุมัติ ไ ว้ ต ามมติ ที่ ป ระชุม
คณะกรรมการครัง้ ที่ 7/ 2556 ในวันที่ 3 เมษายน 2557 บริ ษัทจึงได้ จดั ให้ มีการประเมินราคาค่า
เช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างและอุปกรณ์ เครื่ องจักรในเดือนมกราคม ปี 2557 เพื่อเป็ นข้ อมูลให้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ให้ ความเห็นต่อรายการเช่าดังกล่าว ซึ่งจากรายงานการประเมินมูล
ค่าที่จดั ทําโดยบริ ษัท โมเดอร์ น พร็ อพเพอร์ ตี คอนซัลแตนท์ จํากัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินอิสระนัน้ ผู้
ประเมินดังกล่าวได้ ประเมินมูลค่าค่าเช่ารวมสิ่งปลูกสร้ างและอุปกรณ์เครื่ องจักรได้ เท่ากับ 96,916
บาทต่อเดือน หรื อ 1.16 ล้ านบาทต่อปี ในช่วงระยะเวลา 3 ปี แรกของการประเมินค่าเช่าใน
ระยะเวลารวม 15 ปี ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบกับอัตราค่าเช่าตามสัญญาปี ละ 1.44 ล้ านบาท พบว่า
อัตราค่าเช่าตามสัญญาสูงกว่าอัตราค่าเช่าที่ประเมินได้ เฉลี่ยประมาณร้ อยละ 19 ทังนี
้ ้ ผู้ประเมิน
2- 93

บริ ษัท เอ็นซีแอล อินเตอร์ เนชัน่ แนล โลจิสติกส์ จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 6 เดือน
ปี 2557

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ได้ ให้ ความเห็นต่อ ทํ าเลและสภาพแวดล้ อมของที่ ดินดัง กล่าวกว่า ส่วนใหญ่ มีการพัฒนาเป็ น
บ้ านพักอาศัย ส่วนตามริ มถนนสายหลักจะเป็ นสถานที่ตงของศู
ั้
นย์กระจายสินค้ าของบริ ษัทหลาย
แห่ง ดังนัน้ บริ เวณดังกล่าวจึงถือเป็ นแหล่งที่ตงของระบบโลจิ
ั้
สติกส์ในภาคใต้
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเกิดขึ ้นจากความจําเป็ นที่ต้องมีสถานที่ในการประกอบกิจการรถบรรทุกหัวลากหางลาก ในส่วนของอัตราค่าเช่านัน้ บริ ษัทได้ มีการพิจารณาเปรี ยบเทียบระหว่างการลงทุนซื ้อ
ที่ดินพร้ อมก่อสร้ างสํานักงานใหม่กบั การเช่าสถานที่ประกอบกิจการเดิมจากคุณสุขสันต์แล้ ว จึง
ตัดสินใจทําสัญญาเช่าเนื่องจากมีต้นทุนที่ถูกกว่าการลงทุนซื ้อที่ดินและก่อสร้ างสํานักงานใหม่
ประมาณร้ อยละ 20 ประกอบกับผู้บริ หารได้ พิจารณาแล้ วว่าพื ้นที่ดงั กล่าวมีความได้ เปรี ยบด้ าน
ทําเลที่ตงเนื
ั ้ ่องจากตังอยู
้ ่ในบริ เวณที่ถือเป็ นแหล่งที่ตงของระบบโลจิ
ั้
สติกส์ภาคใต้ และยังสามารถ
เริ่ มใช้ ประโยชน์ จากพื น้ ที่ดังกล่าวได้ อย่างต่อเนื่ องทันที ทัง้ นี ้ ในช่วงเวลาที่ บริ ษัททํารายการ
ดังกล่าว บริ ษัทยังมิได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการตรวจสอบและยั
้
งมิได้ มีการกําหนดมาตรการ
และขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการระหว่างกัน
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการเช่าดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความ
จําเป็ นและถึงแม้ จะมีอัตราค่าเช่าสูงกว่าค่าเช่าที่ประเมิ นโดยผู้ประเมินอิสระก็ตาม เนื่ องจาก
ผู้บริ หารของบริ ษัทได้ พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคํานึงถึงผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัท
ในการเจรจาต่อรองกับคุณสุขสันต์ เสมือนเป็ นบุคคลภายนอก ประกอบกับเป็ นพืน้ ที่ที่มีความ
ได้ เปรี ยบด้ านทําเลที่ตงและสามารถดํ
ั้
าเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องทันที
อย่างไรก็ดี การต่อสัญญาในอนาคตนัน้ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริ ษัทควรนํา
ราคาประเมินจากผู้ประเมินราคาอิสระไปใช้ เป็ นปั จจัยในการพิจารณาด้ วย เนื่องจากคุณสุขสันต์
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนัน้ รายการใด ๆ ระหว่างบริ ษัทกับคุณ
สุขสันต์จึงเข้ าข่ายเป็ นการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
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บริ ษัท เกรซ แอนด์ แกลม
เมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด
(“G&M”)

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เป็ นบริ ษั ท ที่ คุณ กิ ต ติ พัว ถาวร รายได้ ค่าบริ การ
สกุลและภรรยา ซึ่งได้ แก่คณ
ุ ปิ่ น ลูกหนี ้การค้ า
รัก ประสิทธิศิริกลุ เป็ นกรรมการ ลูกหนี ้อื่น
และผู้ถื อ หุ้น โดยถื อ หุ้น รวมใน
สัดส่วนร้ อยละ 64.99 ของทุน
จดทะเบียน 5.00 ล้ านบาท

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน(ลบ.)
ปี 2556
งวด 6 เดือน
ปี 2557

0.56
0.03
0.03

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ซึ่งบริ ษัทจะต้ องมีความระมัดระวังในการทํารายการ โดยควรกําหนดเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าให้
สามารถเปรี ยบเทียบได้ กับการทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน และเป็ น
การทํารายการที่ไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์
เหตุผลและความจําเป็ น
รายการดังกล่าวเกิดขึน้ จากการที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเครื่ องหัตถกรรมได้ ใช้
บริ ก ารจัดการขนส่ง ระหว่า งประเทศกับ บริ ษั ท ซึ่ง เป็ นการประกอบธุร กิ จ ตามปกติ โดยมี ก าร
กําหนดราคาขายสินค้ าระหว่างกันในราคาต้ นทุนบวกอัตรากําไรและมีเงื่อนไขการค้ าที่เทียบเคียง
กันได้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป (เครดิตเทอม 30 วัน ) โดยในปี 2556 บริ ษัทมีรายได้ ค่าบริ การขนส่งและพิธี
การกรมศุลกากรจาก G&M เท่ากับ 559,916 บาท มีลกู หนี ้การค้ าเท่ากับ 33,057 บาท และมี
ลูกหนี ้อื่นซึง่ ได้ แก่เงินทดรองจ่ายค่าพิธีการศุลกากร 27,263 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็ นรายการค้ าตามปกติของบริ ษัททัง้ สอง จึงเป็ นรายการที่เกิ ดขึน้ ตามความ
จําเป็ น โดยมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการค้ าตามปกติ

14.3

สรุ ปภาระคํา้ ประกันระหว่ างบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

้ ้น 229.00 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2557 บริ ษัทได้ รับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชย์จํานวน 3 แห่ง เป็ นวงเงินกู้รวมทังสิ
วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 37.00 ล้ านบาท
วงเงินตัว๋ สัญญาใช้ เงิน รวม 192.00 ล้ านบาท
ซึง่ วงเงินทังหมดนั
้
นคํ
้ ้าประกันโดยสิทธิเรี ยกร้ องในบัญชีเงินฝากของบริษัท, การจดจํานองที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ างของบริษัท และการคํ ้าประกันโดยกรรมการของบริษัท ได้ แก่ นายกิตติ
พัวถาวรสกุล ซึง่ คํ ้าประกันวงเงินกู้ให้ แก่บริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นรายใหญ่และกรรมการ เป็ นจํานวนวงเงินกู้รวม 153.60 ล้ านบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกล่าวก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ บริ ษัท โดยกรรมการดังกล่าวได้ คํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อให้ แก่บริษัทโดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน
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14.4 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในช่วงปี 2556 – งวด 6 เดือนแรกปี 2557 บริ ษัทมีการทํารายการระหว่างกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน โดย
แบ่งการทํารายการออกเป็ น 3 กลุ่ม ได้ แก่
1. รายการธุรกิจปกติแ ละรายการสนับ สนุน ธุรกิจปกติ เช่น การให้ บ ริ การจัดการขนส่ง และพิธี การกรม
ศุลกากรแก่ บริ ษัท เกรซ แอนด์ แกลมเมอร์ (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งรายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มี
ความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด โดยบริ ษัทมีการกําหนด
ราคาที่สามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั การทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกันโดยการกําหนด
ราคาขายสินค้ าระหว่างกันในราคาต้ นทุนบวกอัตรากําไรและมีเงื่อนไขการค้ าตามปกติ
2. รายการเช่าทรัพย์สิน ซึ่งได้ แก่ การเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างจากกรรมการ ซึ่งได้ แก่ คุณสุขสันต์ กิตติ
ภัท รพงษ์ และญาติส นิท ของคุณ กิต ติ พัว ถาวรสกุล ซึ่ง เป็ นกรรมการและผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ซึ่ง รายการ
ดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความจํา เป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
ยกเว้ นรายการที่บริ ษัทเช่าที่ดินจากคุณสุขสันต์ กิตติภทั รพงษ์ ซึ่งอัตราค่าเช่าตามสัญญานั ้นสูงกว่า
อัตราค่าเช่าที่ประเมินที่ผ้ ูประเมินอิสระประเมินไว้ ประมาณร้ อยละ 19 อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ มีการ
พิจ ารณาเปรี ย บเทีย บระหว่า งการลงทุน ซื ้อที ่ด ิน พร้ อ มก่อ สร้ า งสํ า นัก งานใหม่ก บั การเช่า สถานที่
ประกอบกิจการเดิมจากคุณสุขสันต์ จึงตัดสินใจทําสัญญาเช่าเนื่องจากมีต้นทุนที่ถกู กว่าการลงทุนซื ้อ
ที่ดินและก่อสร้ างสํานักงานใหม่ประมาณร้ อยละ 20 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการ
เช่าดังกล่าวเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นตามความจําเป็ นและถึงแม้ จะมีอตั ราค่าเช่าสูงกว่าค่าเช่าที่ประเมินโดย
ผู้ประเมินอิสระก็ตาม เนื่ องจากผู้บริ หารของบริ ษัทได้ พิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคํานึงถึง
ผลประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทในการเจรจาต่อรองกับคุณสุขสันต์เสมือนเป็ นบุคคลภายนอก ประกอบกับ
เป็ นพื ้นที่ที่มีความได้ เปรี ยบด้ านทําเลที่ตงและสามารถดํ
ั้
าเนินธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่องทันที
3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เช่น รายการโบนัสค้ าง
จ่า ย และรายการที่ก รรมการบริ ษัท ได้ คํา้ ประกัน วงเงิน กู้ข องบริ ษัท โดยไม่คิด มูล ค่า คณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว มีความเห็นว่าเป็ นรายการที่เกิดขึ ้น
ตามความจําเป็ นและสมเหตุสมผล และไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด (ดูรายละเอียดของแต่
ละรายการได้ ในตาราง 14.1 และ 14.2)
14.5 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทที่ผ่านมาก่อนวันที่ 3 เมษายน 2556 ได้ มีการพิจารณาโดยกรรมการ
บริ ษัท ซึง่ ในขณะนันบริ
้ ษัทยังไม่มีการกําหนดข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกัน โดยการพิจารณาเข้ าทํา
รายการระหว่างกันได้ คํานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทเป็ นสําคัญ
ปั จจุบัน บริ ษัทได้ มีการกําหนดมาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติรายการระหว่างกันแล้ วซึ่งได้ ผ่านมติที่
ประชุมคณะกรรมการครัง้ ที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยหากบริ ษัทมีความจําเป็ นที่จะต้ องทํารายการ
ระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสีย บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ น
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ผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึง่ ผู้ที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีส่วนได้
เสียในการทํารายการ จะไม่มีสิทธิออกเสียงในการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว นโยบายของบริ ษัทใน
การทํารายการระหว่างกันจําแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
•
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื ้อและขายสินค้ า วัตถุดิบ เป็ นต้ น โดยการ
ทํารายการดังกล่าวจะต้ องมีเงื่อนไขการค้ าและราคาที่เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์
ซึง่ เทียบเคียงได้ กบั การทํารายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทัว่ ไป หรื อการทํารายการระหว่างบุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บุคคลทัว่ ไป หรื อการทํารายการในลักษณะเดียวกับของผู้ประกอบการ
อื่นในธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมาย
ว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
•
รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการเช่า
ทรัพย์สิน หรื อรายการเกี่ยวกับการซื ้อขายทรัพย์สิน หรื อการให้ ความช่วยเหลือทางด้ านการเงิน เป็ นต้ น
บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าว และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่าย
ไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อให้ บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์นําไปประกอบธุรกิจหรื อดําเนินงานแทนบริษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
เกี่ ย วกับการทํ ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน และการได้ ม าหรื อ จํ า หน่า ยไปซึ่ง ทรั พ ย์ สิน ที่ สํา คัญ ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ การ
ตัดสินใจเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกราย
โดยบริ ษั ทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกัน ดังกล่า วไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อ มูลประจํ า ปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
14.6 แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
รายการระหว่างกันที่จะยังคงมีการทํารายการต่อไปในอนาคต ได้ แก่ การให้ บริ การจัดการขนส่งและพิธี
การศุลกากรซึ่งเป็ นรายการค้ าปกติ และรายการเช่าที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างรวมถึงเครื่ องจักรอุปกรณ์ ซึ่งเกิดขึ ้น
จากความจําเป็ นในการประกอบธุรกิจของบริ ษัท สําหรับรายการระหว่างกันดังกล่าวที่จะเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามนโยบายการทํารายการระหว่างกันตามที่ได้ กล่าวไว้ ข้างต้ น
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ในส่วนของรายการคํา้ ประกันวงเงินกู้โดยกรรมการนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าไม่มีความ
จําเป็ นจะต้ องให้ กรรมการท่านใดต้ องคํ ้าประกันวงเงินกู้ของบริ ษัทในนามส่วนบุคคลอีกต่อไป โดยจะดําเนินการ
เจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกล่าวภายหลังจากที่บริ ษัทเข้ าภายหลังจากการเข้ าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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