บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

14. รายการระหวางกัน
14.1 สรุปลักษณะความสัมพันธระหวางบริษัทและบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวของ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
1 คุณกิตติ พัวถาวรสกุล

- เปนกรรมการและผูถือหุนในบริษัท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 41.19 ของทุนจดทะเบียน 105.00 ลานบาท

2 คุณวราภรณ กิตติยานุรักษ
3 คุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ

- เปนมารดาของคุณปนรัก ประสิทธิศิริกุล ซึ่งเปนภรรยาของคุณกิตติ พัวถาวรสกุล
- เปนกรรมการและผูถือหุนในบริษัท โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน 105.00 ลานบาท

4 บริษัท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย)
จํากัด (“G&M”)

- G&M เปนบริษัทที่คุณกิตติ พัวถาวรสกุลและภรรยา ซึ่งไดแกคุณปนรัก ประสิทธิศิริกุล เปนกรรมการและผูถือหุน โดยถือหุนรวมในสัดสวนรอยละ 64.99 ของทุนจด
ทะเบียน 5.00 ลานบาท
- G&M ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑหัตถกรรม
- VP เปนบริษัทที่มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน ไดแก คุณกิตติ พัวถาวรสกุล โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.99 ของทุนจดทะเบียน 4.00 ลานบาท
- VP ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ ปจจุบันไดหยุดประกอบธุรกิจแลว โดยไดแจงหยุดประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากรตั้งแตเดือน กรกฎาคม
2555 และอยูระหวางการรอชําระบัญชี
- UNI เปนบริษัทที่เคยมีผูถือหุนรวมกัน ไดแก คุณกิตติ พัวถาวรสกุล และคุณเนติรัด สังขงาน โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 50.00 และรอยละ 49.99 ของทุนจดทะเบียน
1.00 ลานบาท ตามลําดับ ตอมาในเดือนตุลาคม 2554 ผูถือหุนทั้งสองคนดังกลาวไดขายหุนใน UNI ใหแกบุคคลภายนอกแลว
- UNI ประกอบธุรกิจใหบริการจัดการขนสงระหวางประเทศ ปจจุบันไดหยุดประกอบธุรกิจแลว โดยไดแจงหยุดประกอบธุรกิจกับกรมสรรพากร ตั้งแตเดือน กรกฎาคม
2555 และอยูระหวางการรอชําระบัญชี
- PST เปนบริษัทที่มีกรรมการคือ คุณรัตตา พิทักษากูลเกษม ซึ่งเปนภรรยาของคุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ และมีผูถือหุนรวมกัน ไดแก คุณสุขสันต กิตติภัทรพงษและ
ครอบครัว โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ 99.2 ของทุนจดทะเบียน 5.00 ลานบาท
- PST ประกอบธุรกิจใหบริการขนสงดวยรถบรรทุกหัวลากและหางลาก ปจจุบันไดหยุดประกอบธุรกิจแลว โดยไดจดทะเบียนเลิกบริษัทในวันที่ 30 ตุลาคม 2556 และจด
ทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีในวันที่ 24 มิถุนายน 2557
- PSS เปนบริษัทที่มีกรรมการและผูถือหุนรวมกัน ไดแก คุณสุขสันต กิตติภัทรพงษและครอบครัว โดยถือหุนในสัดสวนรอยละ100 ของทุนจดทะเบียน 1.00 ลานบาท
- PSS ประกอบธุรกิจขายเครื่องอะไหล, สวนประกอบ และชิ้นสวนยานยนต ปจจุบันไดหยุดประกอบธุรกิจแลว โดยไดจดทะเบียนเลิกบริษัทในวันที่ 8 มกราคม 2556
และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีในวันที่ 27 มีนาคม 2556

5 บริษัท วีพี อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติก
(ประเทศไทย) จํากัด (“VP”)
6 บริษัท ยูนิทรานส โกลบอล จํากัด (“UNI”)

7 บริษัท เพชรสุราษฎร เทรดดิ้ง จํากัด (“PST”)

8 บริษัท เพชรสุราษฎรเซอรวิส จํากัด (“PSS”)

ความสัมพันธ
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บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

14.2 สรุปรายการระหวางกันป 2556 และงวดสิ้นสุด 6 เดือน ป 2557
บุคคลที่เกี่ยวของ

คุณกิตติ พัวถาวรสกุล

คุณวราภรณ กิตติยานุรักษ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

เปนกรรมการและผูถือหุนใหญ
โดยคุ ณ กิ ต ติ แ ละครอบครั ว
(ภรรยาและมารดา) ถื อ หุ น ใน
สัดสวนรอยละ 54.29 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท

โบนัสคางจาย

เป น มารดาของคุณ ปน รัก ประ
สิ ท ธิ ศิ ริ กุ ล ซึ่ ง เป น ภรรยาของ
คุณกิตติ พัวถาวรสกุล โดยคุณ
ปน รั ก ษ เ ปน ผูถื อ หุ น ของบริ ษั ท
ในสัดสวนรอยละ 9.53 ของทุน
จดทะเบียนของบริษัท

คาเชาคลังเก็บเอกสาร

มูลคารายการระหวางกัน(ลบ.)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ป 2556
งวด 6 เดือน
ป 2557
2.10
เหตุผลและความจําเปน
บริษัทยังมิไดจายโบนัสใหแกกรรมการดังกลาวเปนจํานวน 2.10 ลานบาท ณ สิ้นสุด 31 ธันวาคม
2556
อนึ่ง บริษัทมีการกําหนดนโยบายใหการพิจารณาคาตอบแทนของผูบริหารสูงสุดนั้นอยูภายใตการ
พิจารณาของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซึ่งคาตอบแทนดังกลาวไดผานการพิจารณาจากที่
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2557 โดยพิจารณาจากผลงานในป 2556 ที่ผานมา

0.05

0.095

2- 91

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเกิดขึ้นจากการพิจารณาการจายคาตอบแทนใหแกกรรมการดังกลาวในฐานะที่
เปนผูบริหารสูงสุดของบริษัทโดยพิจารณาจากผลงานในป 2556 ทั้งนี้ การจายคาตอบแทน
ดัง กล าวไดผ านการพิจารณาจากที่ประชุ มคณะกรรมการบริ ษัทแลว ดัง นั้น จึ งเป นรายการที่
เกิดขึ้นตามความจําเปนและมีความสมเหตุสมผล
เหตุผลและความจําเปน
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทนั้นมีเอกสารที่เกี่ยวของจํานวนมากซึ่งบริษัทตองเก็บรักษา
เอกสารดังกลาวเปนระยะเวลาอยางนอย 5 ป
บริษัทจึงมีความจําตองหาสถานที่ในการเก็บเอกสารดังกลาว โดยบริษัทไดทําสัญญาเชาอาคาร
พาณิชย 3 ชั้น ตั้งอยูเลขที่ 59/61 ซอยเจริญนคร 24 มีพื้นที่ใชสอยรวมประมาณ 408 ตร.ม. เพื่อ
ใชเปนสถานที่ในการเก็บเอกสาร ทั้งนี้ บริษัทไดมีการทําสัญญาเชาอาคารดังกลาวมาตั้งแตป
2551 โดยสัญญาฉบับปจจุบันเริ่มตั้งแต 1 สิงหาคม 2556 ถึง 31 กรกฎาคม 2559 อัตราคาเชา
เทากับ 90,000 บาทตอป หรือเทากับ 18.38 บาทตอตารางเมตรตอเดือน (ไมรวมภาษีหัก ณ ที่
จาย) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอาคารพาณิชยลักษณะเดียวกันในบริเวณใกลเคียงพบวามีอัตราคา
เชาอยูในชวงประมาณ 190,000-360,000 บาทตอป หรือ 25.00-69.44 บาทตอตารางเมตรตอ
เดือน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(ลบ.)
ป 2556
งวด 6 เดือน
ป 2557

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

นอกจากนี้ ในการเชาอาคารดังกลาว บริษัทยังมีวัตถุประสงคเพื่อใชเปนสํานักงานชั่วคราวใน
กรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินอีกดวย

คุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ

เปนกรรมการและผูถือ หุน โดย คาเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง
คุ ณ สุ ข สั น ต ถื อ หุ น ในสั ด ส ว น และอุปกรณเครื่องจักร
รอยละ 1.19 ของทุนจดทะเบียน
ของบริษัท

1.44

0.72
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ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดั งกล าวเกิ ดขึ้นจากความจํ าเป นตามลั กษณะการประกอบธุรกิจ โดยการเชาอาคาร
ดังกลาวเพื่อเก็บรักษาเอกสารนั้น เปนการเชาตอเนื่องมาตั้งแตป 2551 ประกอบกับเปนอาคาร
เกา จึงสามารถเชาไดในอัตราคาเชาที่ต่ํากวาการเชาอาคารพาณิชยที่นํามาใชเทียบเคียง อยางไร
ก็ดี มูลคารายการคาเชาที่ต่ํากวานี้ ก็มิไดเปนรายการที่จะสงผลกระทบอยางมีนัยสําคัญจนอาจ
ทําใหพิจารณาไดวางบการเงินของบริษัทนั้นยังมิไดสะทอนคาใชจายอยางแทจริงแตอยางใด
นอกจากนี้ ในการเชาอาคารดังกลาว บริษัทยังสามารถเขาไปใชประโยชนโดยสามารถใชเปน
สํานักงานชั่วคราวในกรณีเกิดสถานการณฉุกเฉินไดอีกดวย
ดังนั้น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา รายการเชาอาคารพาณิชยดังกลาวเปนรายการ
ที่เกิดขึ้นตามความจําเปน, มีอัตราคาเชาที่เหมาะสมและไมทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด
เหตุผลและความจําเปน
ในเดือนเมษายน 2555 บริษัทไดลงทุนซื้อรถบรรทุกหัวลากจํานวน 17 หัวและหางลากจํานวน 18
หางเปนมูลคารวม 29.84 ลานบาท จากบริษัท เพชรสุราษฎร เทรดดิ้ง จํากัด (“PST”) เพื่อขยาย
ธุรกิจขนสงภายในประเทศ โดยบริษัทใชแหลงเงินทุนจากการทําสัญญาเชาซื้อกับสถาบันการเงิน
และใชราคาตามที่สถาบันการเงินกําหนดไวในสัญญาเชาซื้อเปนราคาที่ซื้อรถบรรทุกหัวลากและ
หางลากจากคุณสุขสันต ซึ่งการขยายธุรกิจดวยการซื้อรถบรรทุกหัวลาก-หางลากเพิ่มดังกลาวนั้น
จําเปนตองมีพื้นที่ในการจอดรถและบํารุงรักษาเครื่องยนต รวมถึงพื้นที่ในการตั้งสํานักงานเพื่อ
ใหบริการแกลูกคาในจังหวัดสุราษฎรธานี ซึ่งในชวงเวลานั้นบริษัทไดมีการเปรียบเทียบการลงทุน
ซื้อที่ดินเพื่อใชเปนพื้นที่จอดรถและตั้งสํานักงาน กับการเชาพื้นที่สถานประกอบกิจการเดิมจาก
PST และไดขอสรุปวา การเชาพื้นที่จาก PST มีตนทุนที่ต่ํากวาการลงทุนซื้อที่ดินใหมและตั้ง
สํานักงานใหมประมาณรอยละ 20 บริษัทจึงไดมีการจัดทําสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางบน

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(ลบ.)
ป 2556
งวด 6 เดือน
ป 2557

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

เนื้อที่ดินรวม 3 ไร 1 งาน 29.4 ตารางวากับ PST เพื่อใชเปนสถานที่จอดรถและซอมบํารุง
รถบรรทุกหัวลาก-หางลาก และใชเปนสํานักงานเพื่อใหบริการลูกคา โดยสัญญาฉบับแรกเริ่ม
ตั้งแต 16 พฤษภาคม 2555 – 16 พฤษภาคม 2558 อัตราคาเชาเทากับ 0.12 ลานบาทตอเดือน
หรือ 1.44 ลานบาทตอป ทั้งนี้ ณ วันที่ทําสัญญาดังกลาว คุณสุขสันตซึ่งเปนกรรมการและผูถือ
หุนของ PST ไดเขารับตําแหนงกรรมการในบริษัทแลวตั้งแตเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2554
ตอมา ในเดือนพฤษภาคม ป 2555 คุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ ไดซื้อหุนเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน
0.125 ลานหุน ที่ราคา 40 บาทตอหุน (มูลคาที่ตราไวเทากับ 10 บาทตอหุน) อนึ่ง คุณสุขสันตใน
ฐานะที่เปนผูถือหุนใหญใน PST จึงไดดําเนินการปดกิจการ PST เพื่อปองกันความขัดแยงทาง
ผลประโยชนที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้น บริษัทจึงตองยกเลิกสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูก
สรางเดิมที่ไดจัดทําไวกับ PST และจัดทําสัญญาเชาที่ดินและสิ่งปลูกสรางฉบับใหมกับคุณสุข
สันตแทน โดยสัญญาเชาเริ่มตั้งแต 1 ธันวาคม 2555 – 30 พฤศจิกายน 2558 อัตราคาเชาเทากับ
0.12 ลานบาทตอเดือน หรือ 1.44 ลานบาทตอป ซึ่งเปนอัตราคาเชาและเงื่อนไขเชนเดียวกันกับ
สัญญาฉบับเกาที่ทํากับ PST
ทั้ ง นี้ เพื่ อ ให เ ป น ไปตามนโยบายการทํ า รายการระหว า งกั น ซึ่ ง ได อ นุ มั ติ ไ ว ต ามมติ ที่ ป ระชุ ม
คณะกรรมการครั้งที่ 7/ 2556 ในวันที่ 3 เมษายน 2556 บริษัทจึงไดจัดใหมีการประเมินราคาคา
เชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางและอุปกรณเครื่องจักรในเดือนมกราคม ป 2557 เพื่อเปนขอมูลให
คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นตอรายการเชาดังกลาว ซึ่งจากรายงานการประเมินมูล
คาที่จัดทําโดยบริษัท โมเดอรน พร็อพเพอรตี คอนซัลแตนท จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินอิสระนั้น ผู
ประเมินดังกลาวไดประเมินมูลคาคาเชารวมสิ่งปลูกสรางและอุปกรณเครื่องจักรไดเทากับ 96,916
บาทตอเดือน หรือ 1.16 ลานบาทตอป ในชวงระยะเวลา 3 ปแรกของการประเมินคาเชาใน
ระยะเวลารวม 15 ป ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับอัตราคาเชาตามสัญญาปละ 1.44 ลานบาท พบวา
อัตราคาเชาตามสัญญาสูงกวาอัตราคาเชาที่ประเมินไดเฉลี่ยประมาณรอยละ 19 ทั้งนี้ ผูประเมิน
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ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการระหวางกัน(ลบ.)
ป 2556
งวด 6 เดือน
ป 2557

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ไดใหความเห็นตอ ทําเลและสภาพแวดลอมของที่ดินดัง กลาวกวา สวนใหญมีการพัฒนาเป น
บานพักอาศัย สวนตามริมถนนสายหลักจะเปนสถานที่ตั้งของศูนยกระจายสินคาของบริษัทหลาย
แหง ดังนั้น บริเวณดังกลาวจึงถือเปนแหลงที่ตั้งของระบบโลจิสติกสในภาคใต
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเกิดขึ้นจากความจําเปนที่ตองมีสถานที่ในการประกอบกิจการรถบรรทุกหัวลากหางลาก ในสวนของอัตราคาเชานั้น บริษัทไดมีการพิจารณาเปรียบเทียบระหวางการลงทุนซื้อ
ที่ดินพรอมกอสรางสํานักงานใหมกับการเชาสถานที่ประกอบกิจการเดิมจากคุณสุขสันตแลว จึง
ตัดสินใจทําสัญญาเชาเนื่องจากมีตนทุนที่ถูกกวาการลงทุนซื้อที่ดินและกอสรางสํานักงานใหม
ประมาณรอยละ 20 ประกอบกับผูบริหารไดพิจารณาแลววาพื้นที่ดังกลาวมีความไดเปรียบดาน
ทําเลที่ตั้งเนื่องจากตั้งอยูในบริเวณที่ถือเปนแหลงที่ตั้งของระบบโลจิสติกสภาคใต และยังสามารถ
เริ่มใชประโยชนจากพื้นที่ดังกลาวไดอยางตอเนื่องทันที ทั้งนี้ ในชวงเวลาที่บริษัททํารายการ
ดังกลาว บริษัทยังมิไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและยังมิไดมีการกําหนดมาตรการ
และขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา รายการเชาดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความ
จําเปนและถึงแมจะมีอัตราคาเชาสูงกวาคาเชาที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระก็ตาม เนื่องจาก
ผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคํานึงถึงผลประโยชนสูงสุดของบริษัท
ในการเจรจาตอรองกับคุณสุขสันตเสมือนเปนบุคคลภายนอก ประกอบกับเปนพื้นที่ที่มีความ
ไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งและสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องทันที
อยางไรก็ดี การตอสัญญาในอนาคตนั้น คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา บริษัทควรนํา
ราคาประเมินจากผูประเมินราคาอิสระไปใชเปนปจจัยในการพิจารณาดวย เนื่องจากคุณสุขสันต
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการและเปนผูถือหุนของบริษัท ดังนั้น รายการใด ๆ ระหวางบริษัทกับคุณ
สุขสันตจึงเขาขายเปนการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
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บริษัท เกรซ แอนด แกลม
เมอร (ประเทศไทย) จํากัด
(“G&M”)

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

เป น บริ ษั ท ที่ คุ ณ กิ ต ติ พั ว ถาวร รายไดคาบริการ
สกุลและภรรยา ซึ่งไดแกคุณปน ลูกหนี้การคา
รัก ประสิทธิศิริกุล เปนกรรมการ ลูกหนี้อื่น
และผู ถื อ หุ น โดยถื อ หุน รวมใน
สัดสวนรอยละ 64.99 ของทุน
จดทะเบียน 5.00 ลานบาท

มูลคารายการระหวางกัน(ลบ.)
ป 2556
งวด 6 เดือน
ป 2557

0.56
0.03
0.03

-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

ซึ่งบริษัทจะตองมีความระมัดระวังในการทํารายการ โดยควรกําหนดเงื่อนไขและอัตราคาเชาให
สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลภายนอกที่ไมมีความเกี่ยวของกัน และเปน
การทํารายการที่ไมทําใหบริษัทเสียประโยชน
เหตุผลและความจําเปน
รายการดังกลาวเกิดขึ้นจากการที่ G&M ซึ่งประกอบธุรกิจผลิตและสงออกเครื่องหัตถกรรมไดใช
บริ ก ารจั ดการขนส ง ระหว า งประเทศกั บ บริษั ท ซึ่ ง เป น การประกอบธุ ร กิ จ ตามปกติ โดยมี ก าร
กําหนดราคาขายสินคาระหวางกันในราคาตนทุนบวกอัตรากําไรและมีเงื่อนไขการคาที่เทียบเคียง
กันไดกับลูกคาทั่วไป (เครดิตเทอม 30 วัน ) โดยในป 2556 บริษัทมีรายไดคาบริการขนสงและพิธี
การกรมศุลกากรจาก G&M เทากับ 559,916 บาท มีลูกหนี้การคาเทากับ 33,057 บาท และมี
ลูกหนี้อื่นซึ่งไดแกเงินทดรองจายคาพิธีการศุลกากร 27,263 บาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวเปนรายการคาตามปกติของบริษัททั้งสอง จึงเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความ
จําเปน โดยมีการกําหนดราคาและเงื่อนไขทางการคาตามปกติ

14.3

สรุปภาระค้ําประกันระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2557 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยจํานวน 3 แหง เปนวงเงินกูรวมทั้งสิ้น 229.00 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วงเงินเบิกเกินบัญชีรวม 37.00 ลานบาท
วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน รวม 192.00 ลานบาท
ซึ่งวงเงินทั้งหมดนั้นค้ําประกันโดยสิทธิเรียกรองในบัญชีเงินฝากของบริษัท, การจดจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสรางของบริษัท และการค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัท ไดแก นายกิตติ
พัวถาวรสกุล ซึ่งค้ําประกันวงเงินกูใหแกบริษัทในฐานะผูถือหุนรายใหญและกรรมการ เปนจํานวนวงเงินกูรวม 153.60 ลานบาท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท โดยกรรมการดังกลาวไดค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทโดยไมมีการคิดคาตอบแทน
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14.4 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในชวงป 2556 – งวด 6 เดือนแรกป 2557 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่เกี่ยวของกัน โดย
แบงการทํารายการออกเปน 3 กลุม ไดแก
1. รายการธุรกิจปกติแ ละรายการสนับ สนุน ธุรกิจปกติ เชน การใหบ ริการจัดการขนสง และพิธีการกรม
ศุลกากรแก บริษัท เกรซ แอนด แกลมเมอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งรายการดังกลาวเปนรายการที่มี
ความจําเปนและสมเหตุสมผล และไมทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด โดยบริษัทมีการกําหนด
ราคาที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไมมีความเกี่ยวของกันโดยการกําหนด
ราคาขายสินคาระหวางกันในราคาตนทุนบวกอัตรากําไรและมีเงื่อนไขการคาตามปกติ
2. รายการเชาทรัพยสิน ซึ่งไดแก การเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางจากกรรมการ ซึ่งไดแก คุณสุขสันต กิตติ
ภัท รพงษ และญาติส นิท ของคุณ กิต ติ พัว ถาวรสกุล ซึ่ง เปน กรรมการและผูถือ หุน ใหญ ซึ่ง รายการ
ดังกลาวเปนรายการที่มีความจํา เปนและสมเหตุสมผล และไมทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด
ยกเวนรายการที่บริษัทเชาที่ดินจากคุณสุขสันต กิตติภัทรพงษ ซึ่งอัตราคาเชาตามสัญญานั้นสูงกวา
อัตราคาเชาที่ประเมินที่ผูประเมินอิสระประเมินไวประมาณรอยละ 19 อยางไรก็ดี บริษัทไดมีการ
พิจ ารณาเปรีย บเทีย บระหวา งการลงทุน ซื ้อ ที ่ด ิน พรอ มกอ สรา งสํ า นัก งานใหมก ับ การเชา สถานที่
ประกอบกิจการเดิมจากคุณสุขสันต จึงตัดสินใจทําสัญญาเชาเนื่องจากมีตนทุนที่ถูกกวาการลงทุนซื้อ
ที่ดินและกอสรางสํานักงานใหมประมาณรอยละ 20 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวา รายการ
เชาดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามความจําเปนและถึงแมจะมีอัตราคาเชาสูงกวาคาเชาที่ประเมินโดย
ผูประเมินอิสระก็ตาม เนื่องจากผูบริหารของบริษัทไดพิจารณาถึงทางเลือกในการลงทุนอันคํานึงถึง
ผลประโยชนสูงสุดของบริษัทในการเจรจาตอรองกับคุณสุขสันตเสมือนเปนบุคคลภายนอก ประกอบกับ
เปนพื้นที่ที่มีความไดเปรียบดานทําเลที่ตั้งและสามารถดําเนินธุรกิจไดอยางตอเนื่องทันที
3. รายการอื่นๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เชน รายการโบนัสคาง
จา ย และรายการที่ก รรมการบริษัท ไดค้ํา ประกัน วงเงิน กูข องบริษ ัท โดยไมคิด มูล คา คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวาเปนรายการที่เกิดขึ้น
ตามความจําเปนและสมเหตุสมผล และไมทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด (ดูรายละเอียดของแต
ละรายการไดในตาราง 14.1 และ 14.2)
14.5 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันของบริษัทที่ผานมากอนวันที่ 3 เมษายน 2556 ไดมีการพิจารณาโดยกรรมการ
บริษัท ซึ่งในขณะนั้นบริษัทยังไมมีการกําหนดขอบังคับที่เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน โดยการพิจารณาเขาทํา
รายการระหวางกันไดคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
ปจจุบัน บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันแลวซึ่งไดผานมติที่
ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 7/2556 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2556 โดยหากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองทํารายการ
ระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสีย บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปน

2 - 96

บริษัท เอ็นซีแอล อินเตอรเนชั่นแนล โลจิสติกส จํากัด (มหาชน)

ผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท และ/
หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถือหุนตามแตกรณี ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนได
เสียในการทํารายการ จะไมมีสิทธิออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาว นโยบายของบริษัทใน
การทํารายการระหวางกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
•
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินคา วัตถุดิบ เปนตน โดยการ
ทํารายการดังกลาวจะตองมีเงื่อนไขการคาและราคาที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเทผลประโยชน
ซึ่งเทียบเคียงไดกับการทํารายการระหวางบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการระหวางบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนกับบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการในลักษณะเดียวกับของผูประกอบการ
อื่นในธุรกิจ ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับ
เหตุผลและความจําเปนตอการทํารายการดังกลาวเปนรายไตรมาส และจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
•
รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขางตน เชน รายการเชา
ทรัพยสิน หรือรายการเกี่ยวกับการซื้อขายทรัพยสิน หรือการใหความชวยเหลือทางดานการเงิน เปนตน
บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความ
จําเปนตอการทํารายการดังกลาว และจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนาย
ไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทไมมีนโยบายการใหกูยืมเงินเพื่อใหบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยงทางผลประโยชนนําไปประกอบธุรกิจหรือดําเนินงานแทนบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและ
ขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนด
เกี่ย วกับการทํารายการที่ เ กี่ย วโยงกัน และการไดม าหรือ จํา หนา ยไปซึ่ง ทรัพ ยสิน ที่ สํา คั ญ ของบริษัท เพื่ อ ใหการ
ตัดสินใจเขาทํารายการดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย
โดยบริษัทจะเป ดเผยรายการระหวางกัน ดังกลา วไว ในแบบแสดงรายการขอ มูลประจํา ป (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําปของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
14.6 แนวโนมการทํารายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่จะยังคงมีการทํารายการตอไปในอนาคต ไดแก การใหบริการจัดการขนสงและพิธี
การศุลกากรซึ่งเปนรายการคาปกติ และรายการเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางรวมถึงเครื่องจักรอุปกรณ ซึ่งเกิดขึ้น
จากความจําเปนในการประกอบธุรกิจของบริษัท สําหรับรายการระหวางกันดังกลาวที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนั้น
บริษัทจะปฏิบัตติ ามนโยบายการทํารายการระหวางกันตามที่ไดกลาวไวขางตน
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ในสวนของรายการค้ําประกันวงเงินกูโดยกรรมการนั้น คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวาไมมีความ
จําเปนจะตองใหกรรมการทานใดตองค้ําประกันวงเงินกูของบริษัทในนามสวนบุคคลอีกตอไป โดยจะดําเนินการ
เจรจากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับเงื่อนไขดังกลาวภายหลังจากที่บริษัทเขาภายหลังจากการเขาจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย
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