บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และ งวด 6 เดือนแรก ปี 2557
บริษทั มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด (“หำญ”)

-

-

2. บริษัท คิวทูเอส จำกัด (“คิวทูเอส”)

-

3. บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด (“ชิลแมทช์”)

-

ความสัมพันธ์
หำญ ประกอบธุรกิจให้บริกำรบริหำรงำนด้ำนสนับ สนุน และให้เช่ำทรัพย์สิน แต่ภำยหลังมีกำรปรับโครงสร้ำงกำรดำเนินธุรกิจ โดยกำรโอนย้ำย
ทรัพย์สินบำงส่วนและพนักงำนทั้งหมดมำยังบริษัท เมื่อต้นปี 2557 ทำให้ปัจจุบันหำญไม่มีกำรประกอบธุรกิจใดๆ นอกจำกกำรให้เช่ำทรัพย์สิน ได้แก่
พื้นที่สำนักงำน คลังสินค้ำ และรถยนต์
หำญ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ (เป็นกรรมกำรบริษัท และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.49) นำยเจน ชำญณรงค์ (เป็น
น้องชำยนำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ และถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 13.07) และนำงสำวนพพร ชำญณรงค์ (เป็นน้องสำวนำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ ) ซึ่งแต่ละ
ท่ำนถือหุ้นในหำญร้อยละ 33.32 และนำงประยูรศรี ชำญณรงค์ (เป็นมำรดำของบุคคลดังกล่ำวข้ำงต้น ถือหุ้นในบริษัทร้อยละ 0.35 และถือหุ้นในบริษัท
ผ่ำนกำรถือหุ้นของ Nice Noble Limited ร้อยละ 12.70) ถือหุ้นในหำญ ร้อยละ 0.04 ของทุนชำระแล้วของหำญ (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษำยน
2557)
หำญ มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยภำคภูมิ ว่องไพฑูรย์ และนำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ (ทุกท่ำนเป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมในหำญและบริษัท)
คิวทูเอส ประกอบธุรกิจจำหน่ำยและให้บริกำรซ่อม เช่ำ และรับเหมำติดตั้งเครื่องพิมพ์บรรจุภัณฑ์และหมึกพิมพ์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ต่ำงๆ ที่
เกี่ยวกับกำรพิมพ์
คิวทูเอส มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ นำยเจน ชำญณรงค์ และนำยวิรัฐ สุขชัย ซึ่งถือหุ้นในคิวทูเอส ร้อยละ 17.38 ร้อยละ
15.00 และร้อยละ 1.25 ของทุนชำระแล้วของคิวทูเอส ตำมลำดับ และมีนำงสำวนพพร ชำญณรงค์ ซึ่งเป็นน้องสำวของนำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ ถือหุ้น
ร้อยละ 15.00 (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษำยน 2557)
คิวทูเอส มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยภำคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ และนำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (ทุกท่ำนเป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจ
ลงนำมในคิวทูเอสและบริษัท)
ชิลแมทช์ ประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยระบบทำควำมเย็น และอุปกรณ์ทำควำมเย็นในห้องเย็นของโรงงำน สำหรับกำรเก็บรักษำเนื้อสัตว์ ผัก ผลไม้
ดอกไม้ ไอศกรีม อุตสำหกรรมประมง ห้อง Processing Room ตลอดจนสำยกำรผลิตอื่นๆ ที่ต้องอำศัยอุณหภูมิต่ำในกำรเก็บรักษำ และต้องกำรควบคุ ม
อุณหภูมิให้คงที่ เพื่อรักษำคุณภำพ ลักษณะภำยนอก และป้องกันกำรสูญเสียน้ำหนักของสินค้ำ ซึ่งแตกต่ำงจำกธุรกิจของบริษัทที่เป็นผู้จำหน่ำยวำล์วและ
อุปกรณ์ระบบปรับอำกำศในห้องควบคุมควำมเย็นของอำคำรสูงและโรงงำน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง
-

4. คณะบุคคลเจนศรี
5. คณะบุคคลสิริพิศ

6. นำยวิรัฐ สุขชัย
7. นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์

-

ความสัมพันธ์
ชิลแมทช์ มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ Nice Noble Limited นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ นำยเจน ชำญณรงค์ และนำยวิรัฐ สุขชัย (กรรมกำรผู้จัดกำร
ของบริษัทและถือหุ้นบริษัท (รวมบุคคลที่เกี่ยวข้อง) ร้อยละ 39.20) โดยถือหุ้นในชิลแมทช์ ร้อยละ 28.64 ร้อยละ 7.12 และร้อยละ 7.12 และ 1.00
ตำมลำดับ และมีนำงสำวนพพร ชำญณรงค์ ถือหุ้นในชิลแมทช์ ร้อยละ 7.12 ของทุนชำระแล้วของชิลแมทช์ (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 29 เมษำยน
2557)
ชิลแมทช์ มีกรรมกำรร่วมกันกับบริษัท คือ นำยภำคภูมิ ว่องไพฑูรย์ นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ และนำงวลีรัตน์ เชื้อบุญชัย (ทุกท่ำนเป็นกรรมกำรผู้มี
อำนำจลงนำมในชิลแมทช์และบริษัท)
คณะบุคคลเจนศรี ประกอบธุรกิจให้เช่ำที่ดิน อำคำร และทรัพย์สินต่ำงๆ
คณะบุคคลเจนศรี มีหุ้นส่วน 2 รำย คือ นำงประยูรศรี ชำญณรงค์ และนำยเจน ชำญณรงค์ มีผจู้ ัดกำรคณะบุคคล คือ นำยเจน ชำญณรงค์
คณะบุคคลสิริพิศ ประกอบธุรกิจกำรลงทุนในหุ้น พันธบัตร ให้กู้ยืม ให้เช่ำ ค้ำขำย
คณะบุคคลสิริพิศ มีหุ้นส่วน 3 รำย คือ นำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ นำยพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์ และนำยเจน ชำญณรงค์ มีผู้จัดกำรคณะบุคคล คือนำงสิริมำ
เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และกรรมกำรผู้จัดกำร ซึ่งกลุ่มสุขชัยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 39.20 (ณ วันที่ 29 กันยำยน 2557)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำม และกรรมกำรบริหำร ซึ่งถือหุ้นบริษัทร้อยละ 13.49 (ณ วันที่ 29 กันยำยน 2557)

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
1. หำญ

ลักษณะรายการ
ซื้ออุปกรณ์
บริษัทซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ รถยกไฟฟ้ำ รถโฟล์คลิฟท์ และกล่อง
ดำ GPS (อุปกรณ์ติดตำมรถด้วยระบบ GPS บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับ
กำรใช้รถ เช่น เวลำที่รถติดเครื่อง ระยะทำง เส้นทำง และควำมเร็ว
ของกำรใช้รถ เป็นต้น ) จำกหำญ เนื่องจำกกำรปรับโครงสร้ำงกำร
จัดกำรของบริษัทและหำญ โดยบริษัทรับโอนพนักงำนสำยงำนต่ำงๆ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557
616,400

2,397,979

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรซื้อทรัพย์สินจำกหำญมีควำมจำเป็น
และเหมำะสม เป็นผลเกี่ยวเนื่องมำจำกกำรรับโอนพนักงำนสำยงำนต่ำงๆของ
หำญเพื่อมำดำเนินกำรเองในบริษัท โดยสินทรัพย์ที่บริษัทรับโอนมำทั้งหมดอยู่
ในสภำพดีสำมำรถนำมำใช้งำนได้อย่ำงต่อเนื่องทันที อีกทั้งยังประหยัดต้นทุน
และค่ำใช้จ่ำยได้ เมื่อเทียบกับกำรจัดหำทรัพย์สินใหม่
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ที่เคยดำเนินกำรโดยหำญแบบกำรรวมศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำร
งำนสนั บ สนุ น ของบริษัท ในกลุ่ม 1 เพื่อ มำดำเนิ น กำรเองที่บ ริษั ท
ประกอบกับ เพื่อ เป็น กำรแบ่งแยกทรัพย์สิน ของบริษัท ในกลุ่มให้
ชัดเจน ทำให้บริษัทต้องซื้อทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องจำกหำญ (ซึ่งรวมถึง
กำรซื้อทรัพย์สินจำกบริษัทอื่นๆในกลุ่มบริษัทด้วย)

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สำหรั บ รำคำซื้ อ ขำยทรั พย์ สิน มีค วำมเหมำะสมและยอมรับ ได้ นอกจำกนี้ ที่
ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556
ได้ให้ควำมเห็นชอบต่อกำรปรับปรุงหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สินระหว่ำง
บริษัทในกลุ่ม ซึ่งให้กำหนดรำคำซื้อ ขำยโดยอ้ำงอิงจำกมูลค่ำตำมบัญชี ของ
ทรัพย์สินเป็นสำคัญ

รำคำซื้อทรัพย์สินในปี 2556 อ้ำงอิงหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สิน
ระหว่ำงบริษัทในกลุ่มฉบับเดิม (เริ่มใช้ในปี 2552) โดยมีรำคำซื้อ
เท่ำกับร้อยละ 20-90 ของรำคำทุน ขึ้นกับอำยุกำรใช้งำนมำแล้วของ
ทรัพย์สินนั้ นๆ2 โดยหำญได้ป ระกันควำมเสียหำยของทรัพย์สิน ที่
ขำยให้บริษัทเป็นเวลำ 3 เดือน หำกทรัพย์สินชำรุดและไม่สำมำรถ
ซ่อมแซมได้หำญจะรับคืนทั้งจำนวน ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่ซื้อดังกล่ำวมี
รำคำเฉลี่ยเท่ำกับร้อยละ 34 ของรำคำทุน โดยรำคำซื้อกล่องดำ GPS
ถูกกว่ำรำคำรับซื้อ คืน ของผู้จำหน่ำยสิน ค้ำดังกล่ำว รำคำซื้อรถยก
ไฟฟ้ ำ รถโฟล์ ค ลิ ฟ ท์ ใกล้ เ คี ย งกั บ รำคำตลำดที่ ส อบถำมจำกผู้
1

บริษัทในกลุ่ม หมำยถึง บริษัท หำญเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน) บริษัท คิวทูเอส จำกัด และ บริษัท ชิลแมทช์ จำกัด

2

หลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม (ฉบับเดิม)
1. ทรัพย์สินที่มีอำยุกำรใช้งำนไม่ถึง 1 ปี คิดรำคำซื้อขำยเท่ำกับร้อยละ 90 ของรำคำทุน
2. ทรัพย์สินที่มีอำยุกำรใช้งำนตั้งแต่ 1 ปี แต่ไม่เกิน 2 ปี คิดรำคำซื้อขำยเท่ำกับร้อยละ 80 ของรำคำทุน
3. ทรัพย์สินที่มีอำยุกำรใช้งำนตั้งแต่ 2 ปี แต่ไม่เกิน 3 ปี คิดรำคำซื้อขำยเท่ำกับร้อยละ 60 ของรำคำทุน
4. ทรัพย์สินที่มีอำยุกำรใช้งำนตั้งแต่ 3 ปี แต่ไม่เกิน 4 ปี คิดรำคำซื้อขำยเท่ำกับร้อยละ 40 ของรำคำทุน
5. ทรัพย์สินที่มีอำยุกำรใช้งำนตั้งแต่ 4 ปี แต่ไม่เกิน 5 ปี คิดรำคำซื้อขำยเท่ำกับร้อยละ 30 ของรำคำทุน
6. ทรัพย์สินที่มีอำยุกำรใช้งำนเกิน 5 ปี คิดรำคำซื้อขำยเท่ำกับร้อยละ 20 ของรำคำทุน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

จำหน่ำย / ผู้รับซื้อสินค้ำมือสอง สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ส่วน
ใหญ่มีอำยุใช้งำนเกิน 5 ปี แต่ได้มีกำร upgrade เครื่องแล้ว มีรำคำซื้อ
เท่ำกับร้อยละ 20 ของรำคำทุน แต่ทั้งนี้ไม่สำมำรถหำรำคำตลำดของ
สินค้ำในรุ่นเดียวกันเพื่อเปรียบเทียบได้ เนื่องจำกคอมพิวเตอร์เป็น
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีที่มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
ทำให้คอมพิวเตอร์รุ่นเก่ำที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำน ไม่ค่อยมีกำรซื้อ
ขำยเปลี่ยนมือในตลำดหรือไม่มีรำคำตลำดที่อ้ำงอิงได้ทั่วไป
สำหรับกำรซื้อทรัพย์สินในปี 2557 อ้ำงอิงหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทในกลุ่มฉบับใหม่ (ประกำศใช้เมื่อวันที่ 24
ธ.ค. 2556) ที่กำหนดรำคำซื้อขำยเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชีโดยประมำณ
และในกรณีที่ทรัพย์สินมีกำรคิดค่ำเสื่อมรำคำจนเกือบเต็มมูลค่ำแล้ว
ให้กำหนดรำคำซื้อ ขำยไม่ เกิน ร้อ ยละ 5 ของมูล ค่ำ ตำมบัญชี โดย
พิจำรณำตำมสภำพกำรใช้งำนประกอบด้วย ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่บริษัท
ซื้ อ จำกหำญในปี 2557 เป็ น เครื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ แ ละโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ รำคำซื้อส่วนใหญ่มีรำคำเท่ำกับมูลค่ำตำมบัญชี มีเพียง
ทรั พ ย์ สิ น ส่ ว นน้ อ ยบำงรำยกำรมี ร ำคำซื้ อ ต่ ำกว่ ำ มู ล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี
ส ำหรั บ ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี มู ล ค่ ำ ตำมบั ญ ชี เ ท่ ำ กั บ 1 บำท มี ร ำคำซื้ อ
ประมำณร้อยละ 3 ของมูลค่ำตำมบัญชี
ค่ำสำธำรณูปโภค
บริษัท จ่ำยค่ ำโทรศัพท์ ใ ห้กับ หำญ เนื่ อ งจำกบริษัท ใช้ หมำยเลข
โทรศัพท์ที่จดทะเบียนในชื่อของหำญ โดยคิดรำคำตำมที่เกิดขึ้นจริง
ต่อมำเมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2557 บริษัทได้จดทะเบียนโอนเปลี่ยน
หมำยเลขโทรศัพท์มำเป็นชื่อของบริษัทแล้ว
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

107,935

1,845

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรจ่ำยค่ำสำธำรณูปโภคให้กับหำญ ที่
เป็ น ผลเนื่ อ งมำจำกกำรใช้ ห มำยเลขโทรศั พ ท์ที่ จ ดทะเบี ย นในชื่ อ ของหำญ
เป็ นไปเพื่อ กำรติด ต่อ และดำเนิ น ธุร กรรมของบริ ษัท โดยมี ค่ำ ใช้จ่ ำยตำมที่
เกิดขึ้นจริง มีควำมเหมำะสมและเป็นรำคำที่ยุติธรรม อย่ำงไรก็ตำม ภำยหลัง
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
ยอดคงค้ำง
ค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำย
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำนักงำน
บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำอำคำรส ำนักงำน ตั้งอยู่ที่ อำร์ซีเอ บล็อค เอ ถนน
พระรำม 9 ซอย 8 แขวงบำงกะปิ เขตห้วยขวำง กรุงเทพฯ อำคำร
เลขที่ 19/18-19 ชั้น 4 เนื้อที่รวม 68.00 ตำรำงเมตร ในอัตรำค่ำเช่ำ
300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน หรือเท่ำกับ 20,400 บำทต่อเดือน
ระยะเวลำตำมสัญญำเช่ำ ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 ซึ่ง
เป็นอัตรำค่ำเช่ำที่ใกล้เคียงหรือต่ำกว่ำเมื่อเทียบกับ รำคำตลำดของ
กำรเช่ำพื้ น ที่อ ำคำรส ำนั กงำนที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และอยู่ใ น
ละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรำคำค่ำ เช่ำประมำณ 290 - 450 บำทต่ อ
ตำรำงเมตรต่อเดือน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557
14,894

-

244,800

1,732,800

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
กำรจดทะเบียนโอนย้ำยหมำยเลขโทรศัพท์ดังกล่ำวมำเป็นชื่อของบริษัท แล้ว
เมื่อวันที่ 4 กุมภำพันธ์ 2557 ทำให้บริษัทไม่มีรำยกำรนี้เกิดขึ้นอีก
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและรำคำ
ค่ำเช่ำมีควำมเหมำะสม โดยบริษัทเช่ำอำคำรดัง กล่ำวเพื่อใช้เป็นที่ตั้งสำนักงำน
ของบริษัท และอัตรำค่ำเช่ำสำมำรถเทียบเคียงได้กับรำคำค่ำเช่ำของพื้นที่ใน
บริเวณใกล้เคียง

อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2556 บริษัทได้ทำจดหมำยขอ
ยกเลิกสัญญำเช่ำดังกล่ำว เพื่อทำสัญญำเช่ำฉบับใหม่ เนื่องจำกบริษัท
มี ค วำมประสงค์ จ ะเช่ ำ พื้ น ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น โดยให้ มี ผ ลตั้ ง แต่ วั น ที่ 1
มกรำคม 2557 เป็นต้นไป และในวันดังกล่ำวบริษัทได้ทำสัญญำเช่ำ
อำคำรฉบับใหม่ จำนวน 2 ฉบับ โดยมีรำยละเอียด ดังนี้
- สัญญำเช่ำอำคำรเลขที่ 19/17 ชั้น 3 และ 4 เลขที่ 19/18 - 19 ชั้น 3
และ 4 และเลขที่ 19/20 - 22 ชั้น 1 - 4 (รวมชั้น ลอย) พื้น ที่รวม
552.00 ตำรำงเมตร ในอัตรำค่ำเช่ำ 300.00 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน หรือเท่ำกับ 165,600 บำทต่อเดือน ระยะเวลำเช่ำตั้งแต่วันที่
1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559
- สัญญำเช่ำอำคำร เลขที่ 19/7 - 8 ชั้น 1 - 4 พื้นที่รวม 244.00 ตำรำง
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
เมตร ในอัตรำค่ำเช่ำ 300.00 บำทต่อ ตำรำงเมตรต่อ เดือ น หรื อ
เท่ำกับ 73,200 บำทต่อเดือน ระยะเวลำเช่ำตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2557
- 30 ก.ย. 2559
ค่ำเช่ำคลังสินค้ำ
บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำคลังสินค้ำ ซึ่งตั้งอยู่ในบนถนนพระรำม 9 ซอย 13
แขวงบำงกะปิ เขตห้ วยขวำง กรุงเทพฯ เพื่อใช้เป็นสถำนที่จัดเก็บ
และแปรสภำพสิ น ค้ ำ โดยรำคำค่ ำ เช่ ำ ในปี 2556 ได้ ร วมค่ ำ
สำธำรณู ป โภคต่ ำ งๆ เช่น ค่ำ น้ ำประปำ ค่ำ ไฟฟ้ำ ค่ำ เฟอร์นิ เจอร์
สำนักงำน เครื่องปรับอำกำศ และห้องสุขำ เป็นต้น โดยอัตรำค่ำเช่ำ
ในเดือนกุมภำพันธ์-ธันวำคม 2556 เป็นดังนี้
- พื้นที่อำคำรเก็บสินค้ำ เนื้อที่ 1,680 ตรม. อัตรำค่ำเช่ำ 140 บำท/
ตรม./เดือน
- พื้นที่โรงฟิวเตอร์และแปรสภำพสินค้ำ เนื้อที่ 96 ตรม. อัตรำค่ำ
เช่ำ 100 บำท/ตรม./เดือน
- พื้นที่ลำนจัดเตรียมและขนถ่ำยสินค้ำ เนื้อที่ 300 ตรม. อัตรำค่ำเช่ำ
50 บำท/ตรม./เดือน
- พื้นที่สำนักงำน เนื้อที่ 45 ตรม. อัตรำค่ำเช่ำ 250 บำท/ตรม./เดือน
(ส ำหรับ อั ตรำค่ ำเช่ ำในเดือ นมกรำคม 2556 เป็น อั ตรำค่ ำเช่ ำตำม
สัญญำเช่ำฉบับเดิม ที่กำหนดค่ำเช่ำเดือนละ 167,800 บำท)
อัตรำค่ำ เช่ ำดัง กล่ ำวข้ ำงต้น ใกล้เคี ยงกั บ อั ตรำค่ำ เช่ำ คลั งสิน ค้ำ ที่
บริษัทเคยเช่ำจำกบุคคลภำยนอกในช่วงเวลำใกล้เคียงกัน ซึ่งตั้งอยู่
บนถนนคู่ ข นำนมอเตอร์ เ วย์ แขวงสะพำนสู ง เขตสะพำนสู ง
กรุงเทพฯ ที่มีรำคำค่ำเช่ำประมำณ 136.50 บำทต่อตำรำงเมตร (ไม่
รวมห้องน้ำ และสำธำรณูปโภคต่ำงๆ)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

3,149,350

1,172,940

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำคลังสินค้ำเพื่อใช้เป็นสถำนที่
เก็บสินค้ำ แปรสภำพสินค้ำ และใช้เป็นลำนจัดเตรียมและขนถ่ำยสินค้ำ มีควำม
จำเป็นเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจของบริษัท และอัตรำค่ำเช่ำมีควำมเหมำะสม
เนื่ อ งจำกเป็ น รำคำที่ เ ท่ ำ กั บ หรื อ ต่ ำกว่ ำ รำคำตลำดตำมกำรประเมิ น ของผู้
ประเมินรำคำอิสระ
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้ เมื่อ วัน ที่ 30 ตุล ำคม 2556 บริษัท ได้ท ำจดหมำยขอยกเลิ ก
สั ญ ญำเช่ ำ ดั ง กล่ ำ วข้ ำ งต้ น เพื่ อ ขอเปลี่ ย นพื้ น ที่ เ ช่ ำ และได้ มี ก ำร
กำหนดอัตรำค่ำเช่ำใหม่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็น
ต้นไป และในวันดังกล่ำวบริษัทได้ทำสัญญำเช่ำฉบับใหม่ ระยะเวลำ
เช่ำตั้งแต่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 โดยมีรำยละเอียดกำรเช่ำ ดังนี้
- พื้นที่อำคำรเก็บสินค้ำ เนื้อที่ 1,175 ตรม. อัตรำค่ำเช่ำ 140 บำท/
ตรม./เดือน3
- พื้นที่โรงฟิวเตอร์และแปรสภำพสินค้ำ เนื้อที่ 150 ตรม. อัตรำค่ำ
เช่ำ 80 บำท/ตรม./เดือน4
- พื้นที่ลำนจัดเตรียมและขนถ่ำยสินค้ำ เนื้อที่ 381 ตรม. อัตรำค่ำเช่ำ
30 บำท/ตรม./เดือน5
- พื้นที่สำนักงำน เนื้อที่ 54 ตรม. อัตรำค่ำเช่ำ 140 บำท/ตรม./เดือน6
ทั้งนี้ อั ตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวไม่รวมค่ำน้ำประปำและไฟฟ้ำ โดยเป็น
อัตรำที่เท่ำกับหรือต่ำกว่ำรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระ คือ
บริษั ท กรุงเทพประเมิน รำคำ จำกั ด ซึ่ง ได้ป ระเมิน อัตรำค่ำ เช่ ำ
สิ่งก่อสร้ำง ตำมรำยงำนกำรประเมินลงวันที่ 20 มีนำคม 2557 ด้วย
วิธีต้นทุนทดแทน
3

ค่ำเช่ำพื้นที่อำคำรเก็บสินค้ำ มีรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ เท่ำกับ 160 บำท/ตรม./เดือน

4

ค่ำเช่ำพื้นที่โรงฟิวเตอร์และแปรสภำพสินค้ำ มีรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ เท่ำกับ 80 บำท/ตรม./เดือน

5

ค่ำเช่ำพื้นที่ลำนจัดเตรียมและขนถ่ำยสินค้ำ มีรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ เท่ำกับ 30 บำท/ตรม./เดือน

6

ค่ำเช่ำพื้นที่สำนักงำน มีรำคำประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระ เท่ำกับ 140 บำท/ตรม./เดือน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน
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ลักษณะรายการ
ค่ำเช่ำชั้นวำงสินค้ำ
บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำชั้นวำงสินค้ำในอำคำรเก็บสินค้ำ ในอัตรำค่ำ 29,000
บำทต่อเดือน ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556 - 31 ธ.ค. 2556 (บริษัทไม่มีค่ำเช่ำ
ชั้นวำงสิน ค้ำในเดือนมกรำคม 2556 เนื่อ งจำกได้รวมอยู่ในค่ำเช่ำ
คลังสินค้ำแล้ว)
เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2556 บริษัทได้ทำจดหมำยขอยกเลิก กำรเช่ำชั้น
วำงสิน ค้ ำ และขอซื้ อ ชั้ น วำงสิ น ค้ำ ดั งกล่ ำ วในรำคำประเมิน จำก
บุคคลภำยนอก ซึ่งในระหว่ำงรอรำคำประเมินนั้น ได้ขอยกเว้นกำร
เก็บค่ำเช่ำ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป
ทั้งนี้ เมื่อ วั น ที่ 16 พฤษภำคม 2557 บริ ษัท ได้ซื้อ ชั้ น วำงสิน ค้ ำ
ดั ง กล่ ำ วจำกหำญ ในรำคำรวม 1,250,000 บำท ซึ่ ง ต่ ำกว่ ำ รำคำ
ประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระ คือ บริษัท กรุงเทพประเมินรำคำ
จ ำกั ด ซึ่ ง เป็ น ผู้ ป ระเมิ น ที่ ไ ด้ รั บ ควำมเห็ น ชอบจำกส ำนั ก งำน
คณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์ โดยได้
ประเมินรำคำสินทรัพย์ดังกล่ำวเพื่อวัตถุประสงค์สำธำรณะ เมื่อวันที่
26 มีนำคม 2557 ด้วยวิธตี ้นทุนทดแทน
ค่ำเช่ำรถยนต์
บริษัทเช่ำรถยนต์ Toyota Camry รุ่น 2.0 G ปี ค.ศ. 2008 จำกหำญ
ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2556 - 31 ม.ค. 2557 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 24,000
บำท และ ตั้งแต่ 1 ก.พ. 2557 - 31 ม.ค. 2559 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ
15,000 บำท (ปรับลดค่ำเช่ำหลังจำกรถยนต์มีกำรใช้งำนมำแล้วกว่ำ
5 ปี) โดยเป็นรำคำที่รวมกำรท ำประกันภัยรถยนต์ ค่ำทะเบียน ค่ำ
ภำษี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆเกี่ยวกับรถยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด และ
ได้เช่ำรถยนต์ Nissan Teana รุ่น 2.0 XE ปี ค.ศ.2013 จำกหำญ ตั้งแต่

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

319,500

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำชั้นวำงสินค้ำ มีควำมจำเป็นใน
กำรประกอบธุรกิจ ซึ่งต่อมำคณะกรรมกำรบริษัทมีมติให้ ซื้อทรัพย์สินดังกล่ำว
เพื่อขจัดควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ของกำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวในอนำคต โดยไม่มีผลกระทบต่อเงินทุนหมุนเวียน
ของบริษัท มีควำมเหมำะสม และรำคำซื้อขำยมีควำมยุติธรรม เนื่อ งจำกเป็น
รำคำที่ต่ำกว่ำรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำอิสระ

279,120

266,430

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ รถยนต์ที่เช่ำเป็นรถประจำตำแหน่งของ
ผู้บริหำรที่โอนย้ำยมำจำกหำญ ที่บริษัทต้องกำรให้มีกำรใช้งำนต่อไปแทนกำร
จัดหำทรัพย์สินใหม่ และอัตรำค่ำเช่ำไม่สูงกว่ำรำคำค่ำเช่ำรถยนต์รุ่นเดียวกันใน
ตลำด จึงเห็นว่ำกำรเช่ำรถยนต์ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสม
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
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ลักษณะรายการ
วันที่ 1 ม.ค. 2557 - 31 ธ.ค. 2559 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 25,000
บำท โดยเป็นรำคำที่รวมกำรทำประกัน ภัยรถยนต์ ค่ำทะเบียน ค่ำ
ภำษี และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ เกี่ยวกับรถยนต์ตำมที่กฎหมำยกำหนด และ
เป็นอัตรำค่ำเช่ำที่ต่ำกว่ำรำคำตลำดตำมใบเสนอรำคำของผู้ให้บริกำร
รถเช่ำที่เท่ำกับ 32,000 - 32,500 บำทต่อเดือน
ค่ำบริกำรสำนักงำน
บริ ษั ท ใช้ บ ริ ก ำรบริ ห ำรจั ด กำรงำนด้ ำ นสนั บ สนุ น จำกหำญ(ผู้
ให้บ ริกำร) เช่น ค่ำบริกำรงำนธุ รกำร (ค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ค่ำท ำ
ควำมสะอำด) ค่ำบริหำรสำนักงำน ค่ำบริหำรงำน ISO ค่ำบริหำรงำน
บุคคล ค่ำบริหำรงำนจัดส่ ง ค่ำบริหำรงำน MIS เป็น ต้น โดยจ่ำย
ค่ำบริกำรดังนี้
- ตั้งแต่ 1 ม.ค. 56 - 30 มิ.ย. 56 รำคำค่ำบริกำรปันส่วนจำกค่ำใช้จ่ำย
ที่เกิดขึ้นจริง บวกส่วนเพิ่มร้อยละ 10
- ตั้งแต่ 1 ก.ค. 56 - 31 ธ.ค. 56 รำคำค่ำบริกำรคงที่เดือนละ 760,000
บำท (กำหนดโดยกำรประมำณจำกค่ำบริกำรที่ เกิดขึ้นจริงในช่วง
ก่อนหน้ำ)
ทั้งนี้ กำรใช้บริกำรงำนดังกล่ำวจำกหำญเป็นกำรดำเนินกำรที่ต่อ
เนื่องมำจำกในอดีต ซึ่งมีกำรรวมศูนย์กลำงกำรบริหำรจัดกำรงำน
สนับสนุนของบริษัทในกลุ่มไว้ที่หำญ เพื่อกำรประหยัดจำกกำร
ใช้ ท รั พ ยำกรร่ ว มกั น ซึ่ ง ต่ อ มำเพื่ อ กำรจั ด โครงสร้ ำ งกำร
บริหำรงำนที่ชัดเจน ลดกำรพึ่งพิงระหว่ำงกัน และเพื่อ ปกป้อ ง
ข้อมูลที่สำคัญของบริษัท บริษัทจึงได้ทยอยลดกำรรับบริกำรจำก
หำญและโอนย้ำยพนักงำนและทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องมำยังบริษัท
เพื่ อ มำด ำเนิ น กำรเองตั้ ง แต่ ต้ น ปี 2556 ซึ่ ง ต่ อ มำเมื่ อ วั น ที่ 20

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

9,098,716

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรใช้บริกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำน
สนับสนุน ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จำกกำรประหยัดจำกกำรใช้ทรัพยำกร
ร่วมกัน และกำรคิดค่ำบริกำรระหว่ำงกันโดยกำรปันส่วนจำกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น
จริงตำมกำรใช้ทรัพยำกรของแต่ละหน่วยบริกำรนั้น และอัตรำกำรบวกเพิ่ม
(cost plus) ที่ร้อยละ 10 มีควำมสมเหตุสมผล และยอมรับได้
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2. คิวทูเอส

ลักษณะรายการ
พฤศจิกำยน 2556 บริษัทได้มีหนั งสือขอยกเลิกสัญญำใช้บริกำร
ดังกล่ำวจำกหำญ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป
ซึ่ ง เป็ น ไปตำมมติ ข องที่ ป ระชุ ม คณะกรรมกำรบริ ษั ท ครั้ ง ที่
4/2556 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2556 ที่ได้มีอนุมัติให้บริษัทรับ
โอนพนักงำนของหำญที่เหลือทั้งหมดมำเป็นพนักงำนของบริษั ท
โดยให้ค่ำตอบแทนและอำยุงำนที่ต่อเนื่องจำกกำรจ้ำงงำนเดิมของ
หำญ เพื่อมำปฏิบัติหน้ำที่ในบริษัทและให้บริกำรบริหำรจัดกำร
งำนด้ำนสนับสนุนแก่บริษัทอื่นๆ ในกลุ่ม ได้แก่ คิวทูเอส และชิล
แมทช์ แทนหำญ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2557 เป็นต้นไป
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้อื่น - ค่ำบริกำรด้ำนสนับสนุนที่ปรับลดลง
ลูกหนี้อื่น - ผลประโยชน์พนักงำน
เจ้ำหนี้กำรค้ำ - ซื้อทรัพย์สินเครื่องตกแต่งและติดตั้ง
กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
ในปี 2557 บริษัทได้ขอวงเงินกู้ยืมตั๋วสัญญำใช้เงินเพิ่ม เติมชั่วครำว
จำกสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ซึ่ง หำญได้ค้ำประกันวงเงิน
กู้ยืมดังกล่ำวเต็มจำนวน โดยไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค้ำประกัน
จำกบริ ษั ท แต่ อ ย่ ำ งใด ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ได้ ช ำระคื น ตั๋ ว สั ญ ญำใช้ เ งิ น
เรียบร้อยแล้ว
ขำยอุปกรณ์
บริษัท ขำยกล่องดำ GPS ที่ใช้ ติดรถพนักงำนขำย หรือรถบรรทุก
จำนวน 5 กล่อง ให้คิวทูเอส โดยสินทรัพย์ดังกล่ำวส่วนใหญ่มีกำรใช้
งำนมำแล้วกว่ำ 5 ปี มีเพียงกล่องเดียวมีกำรใช้งำนมำแล้ว 3 ปี และมี
มูลค่ำตำมบัญชีรวม 6,603 บำท โดยรำคำขำยดังกล่ำวเท่ำกับร้อยละ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

29,194
-

2,633,263
1,337,500

-

ให้กำรค้ำประกัน
วงเงินรวม 30.00
ล้ำนบำท

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถำบันกำรเงิน และบริษัทมีควำมจำเป็นในกำรใช้
เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุ นเวียนของบริษัท โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำร
เข้ำค้ำประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล และ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

22,800

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรขำยอุปกรณ์ให้กับคิวทูเอส เพื่อ
แบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน มีควำมสมเหตุสมผล และ
รำคำขำยเป็นที่ยอมรับได้ โดยไปตำมหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สินระหว่ำง
บริษัทในกลุ่มในขณะนั้น
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
28 ของรำคำทุน ซึ่งกำรกำหนดรำคำซื้อขำยอ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์
กำรจำหน่ำยทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น
รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนสนับสนุน
- บริษัทมีรำยได้จำกคิวทูเอสจำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรงำน
งำนด้ำนสนับสนุน แก่คิวทูเอส (ผู้รับบริกำร) เช่น ค่ำบริกำรงำน
ธุรกำร (ค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ค่ำท ำควำมสะอำด) ค่ำบริกำรงำน
ISO ค่ำบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล ค่ำบริกำรงำนจัดส่ง ค่ำบริกำร
ระบบสำรสนเทศ เป็น ต้น ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจำกคิวทูเอสตำม
สัญญำจ้ำงบริกำรที่ตกลงร่วมกัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 ใน
อัตรำ 475,000 บำทต่อเดือน ซึ่งกำหนดจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งอ้ำงอิงค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้น จริงสูงสุดของปี
ก่อน และประมำณกำรอัตรำกำลังคนตำมงบประมำณประจำปี ใน
แต่ล ะประเภทของบริกำรและปัน ส่วนตำมอัตรำกำลังคน หรือ
พื้นที่ใช้งำน หรือจำนวนระบบงำน หรือจำนวนรำยกำรที่เกิดขึ้น
(รำยละเอียดกำรคำนวณค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน แสดงไว้ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.3 สัญญำรับจ้ำงบริกำรงำนด้ำนสนับสนุน)
ซื้ออุปกรณ์
บริษัทซื้อกล่องดำ GPS ที่ใช้ติดรถพนักงำนขำยหรือ รถบรรทุก 3
กล่อ ง และซื้อ คอมพิวเตอร์ 1 เครื่อ ง ส่วนใหญ่มีอ ำยุกำรใช้งำน
มำแล้วกว่ำ 5 ปี โดยมีรำคำซื้อ ประมำณร้อยละ 25 ของรำคำทุน
อ้ำงอิงตำมหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สิน ระหว่ำงบริษัทในกลุ่ม
ในขณะนั้น โดยรำคำซื้อกล่องดำ GPS ดังกล่ำวต่ำกว่ำ รำคำซื้อคืนที่
สอบถำมจำกผู้จำหน่ำยสินค้ำดังกล่ำว

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

-

2,850,000

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้บริกำรจัดกำรงำนด้ำนสนับสนุน
แก่คิวทูเอส มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกบริษัทรับโอนพนักงำนจำกหำญ ที่เคย
ให้บริกำรดังกล่ำวแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรแก่คิวทูเอสด้วย ทำ
ให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์จำกพนักงำนที่รับโอนมำอย่ำงคุ้มค่ำและสำมำรถสร้ำง
รำยได้ให้แก่บริษัทด้วย โดยกำรคิดรำคำค่ำบริกำรมีควำมเป็นธรรม ไม่ทำให้
บริษัทเสียเปรียบแต่อย่ำงใด

13,630

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรซื้ อ อุ ป กรณ์ จ ำกคิ ว ทู เ อส เพื่ อ
แบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน ประกอบกับในขณะนั้น
บริษัทเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวอยู่แล้ว มีควำมสมเหตุสมผล และรำคำซื้อเป็นที่
ยอมรับได้โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทใน
กลุ่มในขณะนั้น
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง
3. ชิลแมทช์

ลักษณะรายการ
ขำยอุปกรณ์
บริษัทขำยคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง ให้ชิลแมทช์ ซึ่งมีกำรใช้งำนมำนำน
กว่ำ 5 ปี และตัดค่ำเสื่อมรำคำจนเต็มมูลค่ำทุนแล้ว โดยกำหนดรำคำ
ขำยเท่ำกับร้อยละ 20 ของรำคำทุน อ้ำงอิงหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำย
ทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น
รำยได้จำกกำรให้บริกำรงำนด้ำนสนับสนุน
- บริษัทมีรำยได้จำกชิลแมทช์ จำกกำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรงำน
ด้ ำ นสนั บ สนุ น แก่ ชิ ล แมทช์ (ผู้ รั บ บริ ก ำร) เช่ น ค่ ำ บริ ก ำรงำน
ธุรกำร (ค่ำไฟฟ้ำ น้ ำประปำ ค่ำท ำควำมสะอำด) ค่ำบริกำรงำน
ISO ค่ำบริกำรงำนทรัพยำกรบุคคล ค่ำบริกำรงำนจัดส่ง ค่ำบริกำร
ระบบสำรสนเทศ เป็นต้น ซึ่งบริษัทเรียกเก็บจำกชิลแมทช์ ตำม
สัญญำจ้ำงบริกำรที่ตกลงร่วมกัน ตั้งแต่ 1 ม.ค. 57 - 31 ธ.ค. 57 ใน
อัตรำ 263,000 บำทต่อเดือน ซึ่งกำหนดจำกประมำณกำรค่ำใช้จ่ำย
ที่คำดว่ำจะเกิดขึ้น ซึ่งอ้ำงอิงค่ำใช้จ่ ำยที่เกิดขึ้น จริงสูงสุดของปี
ก่อน และประมำณกำรอัตรำกำลังคนตำมงบประมำณประจำปี ใน
แต่ล ะประเภทของบริกำรและปัน ส่วนตำมอัตรำกำลังคน หรือ
พื้นที่ใช้งำน หรือจำนวนระบบงำน หรือจำนวนรำยกำรที่เกิดขึ้น
(รำยละเอียดกำรคำนวณค่ำบริกำรที่เรียกเก็บจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
กัน แสดงไว้ในส่วนที่ 2.2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบ
ธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.3 สัญญำรับจ้ำงบริกำรงำนด้ำนสนับสนุน)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

8,480

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรขำยอุปกรณ์ให้กับ ชิลแมทช์ เพื่อ
แบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน จึงมีควำมสมเหตุส มผล
และรำคำขำยเป็นที่ยอมรับได้ โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์ สิน
ระหว่ำงบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น

-

1,578,000

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้บริกำรบริหำรจัดกำรงำนด้ำน
สนับสนุนแก่ชิลแมทช์ มีควำมเหมำะสม เนื่องจำกบริษัทรับโอนพนักงำนจำก
หำญ ที่เคยให้บริกำรดังกล่ำวแก่บริษัทในกลุ่ม ซึ่งรวมถึงกำรให้บริกำรแก่ชิล
แมทช์ด้วย ทำให้บริษัทได้ใช้ประโยชน์จำกพนักงำนที่รับโอนมำอย่ำงคุ้มค่ำ
และสำมำรถสร้ำงรำยได้ให้แก่บริษัทด้วย โดยกำรคิดรำคำค่ำบริกำรมีควำมเป็น
ธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียเปรียบแต่อย่ำงใด

หน้ำ 123

บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ลักษณะรายการ
ซื้อสินค้ำ
บริษัทซื้ออุปกรณ์ (วำล์วที่ใช้กับระบบสุขำภิบำลและปรับอำกำศ)
จำกชิลแมทช์เพื่อนำมำจำหน่ำยต่อให้กับลูกค้ำ ของบริษัท ในรำคำ
ตลำด ซึ่งเป็นรำคำที่ใกล้เคียงกับที่บริษัทซื้อจำกผู้จำหน่ำยรำยอื่นๆ

ซื้ออุปกรณ์
บริษัทซื้อกล่องดำ GPS ที่ใช้ติดรถพนักงำนขำยหรือ รถบรรทุก 1
กล่อง และคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง โดยสินทรัพย์ดังกล่ำวมีกำรใช้งำน
มำแล้วประมำณ 5 ปี รำคำซื้อเท่ำกับร้อยละ 20 ของรำคำทุน อ้ำงอิง
หลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สินระหว่ำงบริษัทในกลุ่มในขณะนั้น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกชิลแมทช์
บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืมเงินระยะสั้น โดยออกตั๋วสัญญำใช้เงิน ชนิ ด
จ่ำยคืนเมื่อทวงถำม เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนในกิจกำรของบริษัท
โดยจ่ ำ ยผลตอบแทนอ้ ำ งอิ ง อั ต รำดอกเบี้ ย ของธนำคำรพำณิ ช ย์
สำหรับลูกค้ำรำยใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลำ (Minimum
Loan Rate : MLR) โดยไม่มีหลักประกันเงินกู้ยืม
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้เพิ่มระหว่ำงงวด
ชำระคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

7,000

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็ นว่ำ กำรซื้อ สิน ค้ำดังกล่ ำวเนื่ อ งจำกเป็ น
สินค้ำที่ชิลแมทช์ขำยตำมปกติ บริษัทสำมำรถซื้อได้สะดวกและรวดเร็ว อีกทั้ง
บริษัทสำมำรถประหยัดค่ำใช้จ่ำยในกำรเก็บสต็อ คสินค้ำได้ ซึ่งกำรซื้อสินค้ำ
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติเช่นเดียวกับกำรซื้อสินค้ำจำกลูกค้ำรำยอื่น โดย
ซื้อในรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำ
ยุติธรรม

7,990

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็น ว่ ำ กำรซื้ อ อุ ปกรณ์ จำกชิ ลแมทช์ เพื่ อ
แบ่งแยกทรัพย์สินที่ใช้ในกำรดำเนินธุรกิจให้ชัดเจน ประกอบกับในขณะนั้น
บริษัทเป็นผู้ใช้อุปกรณ์ดังกล่ำวอยู่แล้ว จึงมีควำมสมเหตุสมผล และรำคำซื้อ
เป็นที่ยอมรับได้โดยเป็นไปตำมหลักเกณฑ์กำรจำหน่ำยทรัพย์สินระหว่ำงบริษัท
ในกลุ่มในขณะนั้น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรกู้ยืมจำกชิลแมทช์ในอดีตเป็นไป
เพื่อ ควำมคล่ อ งตัว และเพื่อ กำรบริ หำรสภำพคล่อ งในระยะสั้น โดยมีอั ตรำ
ดอกเบี้ยเท่ำกับอัตรำตลำดทั่วไป จึงเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวสมเหตุสมผล

13,000,000
(13,000,000)
87,247

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัท ไฟร์วิคเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

4. คณะบุคคลเจนศรี

ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำนักงำน
บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำน เลขที่ 19/20-22 ชั้น 3 พื้นที่รวม
226 ตำรำงเมตร ในอัตรำค่ำเช่ำ 300 บำทต่อ ตำรำงเมตรต่อ เดือ น
หรือ 67,800 บำทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558
ซึ่งเป็น อัตรำค่ำเช่ำที่ ต่ำกว่ำ / ใกล้เคียง กับ รำคำตลำดจำกกำรเช่ำ
พื้นที่อำคำรที่มีลักษณ290 - 450 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน อย่ำงไร
ก็ตำม เมื่อวันที่ 30 ตุลำคม 2556 คณะบุคคลเจนศรีได้ขอยกเลิก
สัญญำเช่ำ โดยให้หำญเป็นผู้ดูแลจัดกำรอำคำรเช่ำ และให้บริษัททำ
สัญญำเช่ำกับหำญแทน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรสำนักงำน
บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำน เลขที่ 19/17 ชั้น 4 เนื้อที่รวม 55
ตำรำงเมตร ในอัตรำค่ำเช่ำ 300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ เดือน หรือ
เท่ำกับ 16,500 บำทต่อเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558
และเช่ำอำคำรสำนักงำนชั้น 3 พื้นที่รวม 55 ตำรำงเมตร ในอัตรำค่ำ
เช่ำ 300 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ เดือ น หรือ เท่ำกับ 16,500 บำทต่อ
เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2556 - 31 ธ.ค. 2558 ซึ่งเป็นอัตรำค่ำเช่ำที่ต่ำ
กว่ ำ /ใกล้ เคี ย ง กั บ รำคำตลำดจำกกำรเช่ำ พื้น ที่ อ ำคำรที่มี ลั กษณะ
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรำคำค่ำเช่ำประมำณ
290 - 450 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือ น อย่ำงไรก็ตำม เมื่อวัน ที่ 30
ตุลำคม 2556 คณะบุคคลสิริพิศได้ขอยกเลิกสัญญำเช่ำ โดยให้หำญ
เป็นผู้ดูแลจัดกำรอำคำรเช่ำ และให้บริษัท ทำสัญญำเช่ำกับหำญแทน
โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกรำคม 2557 เป็นต้นไป

5. คณะบุคคลสิริพิศ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

813,600

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงำนของบริษัท
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตรำค่ำเช่ำสำมำรถ
เทียบเคียงได้กับรำคำค่ำเช่ำของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นกำรเช่ำอำคำร
ดังกล่ำวจึงมีควำมเหมำะสม

297,000

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่เพื่อเป็นที่ตั้งสำนักงำนของบริษัท
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยอัตรำค่ำเช่ำสำมำรถ
เทียบเคียงได้กับรำคำค่ำเช่ำของพื้นที่ในบริเวณใกล้เคียง ดังนั้นกำรเช่ำอำคำร
ดังกล่ำวจึงมีควำมเหมำะสม
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บริษัทที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (บาท)
ปี 2556
ม.ค. - มิ.ย. 2557

6. นำยวิรัฐ สุขชัยและ กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
นำงสิริมำ เอี่ยม
ในปี 2556 บริษัทมีวงเงินกู้ยืมกับสถำบันกำรเงินในประเทศ 5 แห่ง มอบบัญชีเงิน มอบบัญชีเงินฝำก
สกุลรัตน์
ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงินตั๋วสัญญำใช้เงิน วงเงิน L/C หรือ ฝำกรวม 16.40
รวม 14.20 ล้ำน
T/R วงเงินสัญญำซื้อขำยเงินตรำต่ำงประเทศ ซึ่งกำรกู้ยืมเงินดังกล่ำว ล้ำนบำท เพื่อ
บำท เพื่อเป็น
นำยวิรัฐ สุขชัย และนำงสิริมำ เอี่ยมสกุลรัตน์ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ เป็นหลักประกัน หลักประกัน และ/
ถือหุ้นรำยใหญ่ของบริษัทได้มอบบัญชีเงินฝำก เพื่อเป็นหลักประกัน และ/หรือให้กำร
หรือให้กำร
และ/หรือได้ค้ำประกัน วงเงิน ดังกล่ำวเต็มจำนวน โดยไม่มีกำรคิด ค้ำประกันใน
ค้ำประกันในนำม
ค่ำตอบแทนกำรค้ำประกันจำกบริษัทแต่อย่ำงใด อย่ำงไรก็ตำม เมื่อ นำมส่วนตัว
ส่วนตัว วงเงินรวม
วันที่ 15 มกรำคม 2557 บริษัทได้ยกเลิกวงเงินกู้ยืมและหลักประกัน
วงเงินรวม
99.12 ล้ำนบำท
ที่ทำกับสถำบันกำรเงินแห่งหนึ่งแล้ว ทำให้ตั้งแต่วันดังกล่ำวจนถึง 136.00 ล้ำนบำท
และ 300,000
สิ้นไตรมำสที่ 2 ปี 2557 บริษัท มีวงเงิน กู้ยืมกับสถำบันกำรเงินใน และ 300,000
เหรียญ
ประเทศ 4 แห่ง
เหรียญ
สหรัฐอเมริกำ
สหรัฐอเมริกำ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14. รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรค้ำประกันเงินกู้ยืมดังกล่ำวเป็นไป
ตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถำบันกำรเงิน และบริษัทมีควำมจำเป็นในกำรใช้
เงินกู้เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ ของบริษัท โดยบริษัทไม่มีกำร
จ่ำยค่ำตอบแทนกำรเข้ำค้ำประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผล และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
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14.2 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ในปี 2556 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน
หลำยรำยกำรที่สำคัญ ซึ่งกำรทำรำยกำรดัง กล่ำวมีควำมจำเป็ นและสมเหตุสมผล เนื่อ งจำกเป็น กำรดำเนิน ธุร กิจ
ตำมปกติ สนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีกำรกำหนดรำคำของทำรำยกำรต่ำงๆที่เป็นรำคำตลำดหรือรำคำ
ยุติธรรมเทียบเคียงได้กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอื่น ยกเว้นสินทรัพย์ดำเนินงำนที่มีกำรโอนย้ำยระหว่ำง
บริษัทในกลุ่ม ตำมกำรโอนย้ำยพนักงำนเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงกำรบริหำรจัดกำรของบริษัท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเครื่อง
คอมพิวเตอร์ที่มีอำยุกำรใช้งำนมำนำนแล้ว และได้รับ กำร Upgrade และดูแลให้อยู่ในสภำพกำรใช้งำนที่ดี กำร
โอนย้ำยทรัพย์สินดังกล่ำวได้กำหนดจำกมูลค่ำตำมบัญชีเป็นสำคัญ ซึ่งกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันต่ำงๆ ที่ผ่ำนมำล้วน
ที่มีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำที่ยุติธรรม
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (สำมำรถดูรำยละเอียดของแต่ละรำยกำรได้ในตำรำง 14.1)
14.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 3/2557 เมื่อวันที่ 15 พฤษภำคม 2557 ได้มีมติกำหนดนโยบำยและ
ขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัท กับ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรือ
อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต อำทิ ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม บุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน หรื อบุ คคลที่เ กี่ย วข้ อง เป็ นต้ น โดยบริ ษัทจะปฏิบั ติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลั กทรัพ ย์และตลำดหลั กทรัพ ย์
ข้ อ บั ง คั บ ประกำศค ำสั่ ง หรื อ ข้ อ ก ำหนดของส ำนั ก งำนคณะกรรมกำรก ำกั บ หลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลั ก ทรั พ ย์
คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันของบริษัท ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดย
สมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ หรือมีส่วน
ได้ส่วนเสียในกำรทำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้
ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรทำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ
ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทารายการทางการ
ค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้
กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
กำรทำรำยกำรที่เป็น รำยกำรทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัท กับ บุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทได้กำหนดกรอบ
กำรทำรำยกำรดังกล่ำว ซึ่งได้ถูกพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนกำรพิจำรณำอนุมัติ
เป็นหลักกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวฝ่ำยจัดกำรของบริษัท สำมำรถอนุมัติกำร
ทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรำยกำรดังกล่ำวจะต้องมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำ
กับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็น
กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำที่บริษัทกระทำเป็น
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 2.3 กำรจัดกำรและกำรกำกับดูแลกิจกำร / 14.รำยกำรระหว่ำงกัน
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ปกติเพื่อประกอบกิจกำร หรือเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันกับบริษัทมักกระทำเพื่อสนับสนุน
ธุรกิจปกติของบริษัทตน ซึ่งมีรำคำและเงื่อนไขที่เป็นธรรมและไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำดังต่อไปนี้
1) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2) รำคำและเงือ่ นไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
3) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทสำมำรถแสดงได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัทให้กับ
บุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีกำรทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่เป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ฝ่ำยจัดกำร
ของบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำตัดสินใจ ซึ่งภำยหลังจำกที่ฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำ
ธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทเพื่อรับทรำบรำยกำร ในกรณีที่
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษัทพบว่ำมีกำรดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันดำเนินกำรเพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป
กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป หรือกำรทำธุรกรรมอื่นๆ
กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป หรือกำรทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทกับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัท
จะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นและควำมเหมำะสมในกำรเข้ำ
ทำรำยกำร ตลอดจนควำมเหมำะสมด้ำนรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรนั้นๆ และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำที่ทำ
กับบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตำมแต่กรณี เพื่อ
พิจำรณำอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจ
เกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วม
หรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริษัท รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
14.4 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทคำดว่ำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัท เช่น
กำรเช่ำพื้นที่ อำคำรเพื่อ ใช้เป็น ที่ตั้งสำนักงำน กำรเช่ ำคลังสิน ค้ำ กำรเช่ำรถยนต์ กำรซื้อขำยสินค้ำ กำรให้บริกำร
บริหำรงำนด้ำนสนับสนุนจะยังคงมีอยู่ต่อไป แต่สำหรับกำรค้ำประกันวงเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินโดยกรรมกำร
และ/หรือทรัพย์สินของกรรมกำร อำจจะได้รับกำรผ่อนปรนเงื่อนไขกำรค้ำประกันดังกล่ำว ภำยหลังจำกที่หลักทรัพย์
ของบริษัทได้เข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ เอ็ม เอไอ แล้ว ซึ่งหำกบริษัท ไม่ปลดกำรค้ำประกันดังกล่ำวได้
กรรมกำรของบริษัทจะยังคงค้ำประกันให้บริษัทต่อไปโดยไม่คิดค่ำตอบแทนใดๆ โดยรำยกำรระหว่ำงกัน ที่ยังคงมี
ต่อไปหรืออำจเกิดขึ้นใหม่ในอนำคตจะมีกำรกำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและ
เงื่อนไขตลำดที่เหมำะสม เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท
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และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทจะสอบทำนและให้ควำมเห็นต่อรำยกำรระหว่ำงกัน
ที่เป็นรำยกำรธุรกิจปกติหรือสนับสนุนธุรกิจปกติเป็นรำยไตรมำส
ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้นคณะกรรมกำรบริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำ
ด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุนและ
ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยง
กันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่ง
ประเทศไทย
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