บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทเี่ กิดขึน้ ในปี 2556 - 2557
บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลและนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทีเ่ กิดขึ้นในปี 2556 - 2557 ดังนี้
ลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. นายสาทิส ตัตวธร
2. นายสุชาติ

จิวะพรทิพย์

3. นายสมเกียรติ นราธิปกร
4. บริษัท สาลี่อุตสากรรม จากัด (มหาชน)

-

5. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด

-

6. บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์ จากัด

-

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

ความสัมพันธ์
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัทและเป็นผู้ถือหุ้นใน SALEE รวมร้อยละ 2.75 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้ว
ทั้งหมดของ SALEE ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
พี่ชายของนายประชา จิวะพรทิพย์ กรรมการบริษัท
น้าของนายทนง อัศวกาญจน์ กรรมการบริษัท
ลุงของนายประภุตว์ จิวะพรทิพย์ กรรมการบริษัท
น้องชายของนายเศวต นราธิปกร กรรมการผู้จัดการซึ่งมีอานาจลงนามของบริษัท
ถือหุ้นใน SALEE ร้อยละ 0.03 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SALEE ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
บริษัทแม่ของบริษัท โดยถือหุ้นบริษัทร้อยละ 99.9998 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557
ถือหุ้นใน SALEE ร้อยละ 25.94 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท วันที่ 20 มิถุนายน 2557
ณ วันที่ 20 มิถุนายน 2557 มีกรรมการร่วมกันกับ SALEE คือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์ นางพิมพา จิวะพรทิพย์ นายชาญ
ชัย อัศวกาญจน์และมีกรรมการร่วมกันกับบริษัทคือ นายสุชาติ จิวะพรทิพย์และ นายประชา จิวะพรทิพย์
ถือหุ้นโดยบริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม จากัด ร้อยละ 50.9985 และ มีกรรมการร่วมกันกับ SALEE คือ นายเลอพงศ์ วงศ์ทวี
พิพัฒน์และนายชาญชัย อัศวกาญจน์

หน้า 1

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1. นายสาทิส ตัตวธร/

ลักษณะรายการ
ค่าที่ปรึกษา/ ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร

นายสุชาติ จิวะพรทิพย์

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
4.00
-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดั งกล่ า ว เ ป็ น การจ่ า ยค่ า ตอบแทน ให้ แ ก่
กรรมการบริ ห ารส าหรั บ กรรมการบริ ห ารที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ น
พนักงานของบริษัท สาหรับปี 2556 ในรูปของค่าที่ปรึกษา/
ค่าตอบแทนกรรมการบริหารซึ่งรายการจ่ายในลักษณะนี้
ได้ยกเลิกไปในปี2557 โดยในปี 2557 บริษัทได้เริ่มกาหนด
รูปแบบการจ่ายผลตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทใน
รูปของค่าเบี้ยประชุมและโบนัสกรรมการซึ่งคุณสาทิสและ
คุณสุชาติชาติปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการของบริษัทก็
จะได้รับค่าตอบแทนในลักษณะดังกล่าว

หน้า 2

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ในอนาคต หากมีการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้แก่
คณะกรรมการบริหารหรือมีการแต่งตั้งกรรมการบริหารไม่
ว่า จะมาจากกรรมการหรื อพนัก งานของบริ ษัท หรื อเป็ น
บุคคลภายนอกจะต้องผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ใน
เรื่องคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเหมาะสมรวมถึงการกาหนด อัตราค่าตอบแทนก่อน
นาเสนอต่อ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิ จ ารณา
อนุมัติการแต่งตั้งต่อไป
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า รายการจ่ า ย
ดังกล่าวเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท ทั้งนี้ในอนาคต
หากมีการพิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารหรือ
มี ก ารแต่ ง ตั้ ง กรรมการบริ ห ารควรที่ จ ะด าเนิ น การตาม
ขั้ น ตอนให้ ถู ก ต้ อ ง เหมาะสมตามหลั ก การก ากั บ ดู แ ล
กิจการที่ดี

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 3

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

2. นายสมเกียรติ นราธิปกร

ค่ า ที่ ป รึ ก ษา ส าหรั บ การปรั บ ปรุ ง และดู แ ลระบบของ
โปรแกรมข้อมูลด้านการผลิตของบริษัท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
0.19
0.14

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
โปรแกรมข้อมูลด้านการผลิต ทั้งหมด (File Maker Pro)
ของบริษัทจัดทาขึ้นโดยบริษัทเป็นผู้ว่าจ้าง นายสมเกียรติ
นราธิ ป กร ซึ่ ง เป็ น ผู้ เ ชี่ ย วชาญในการเขี ย นโปรแกรม
ดังกล่าว เป็นโปรแกรมที่รวบรวมข้อมูลการผลิตทั้งหมด
ตั้งแต่รายละเอียดงานของลูกค้า รายละเอียดการผลิตของ
งานทั้ ง หมด ใบบั น ทึ ก รายละเอี ย ดของงานตลอดจน
ตารางกาหนดการส่งสินค้า ของลูกค้าทุก ราย เนื่องจาก
โปรแกรมนี้เป็นโปรแกรมที่ต้องเขียนขึ้นตามความต้องการ
ใช้งานของบริษัท (made to order) และเป็นข้อมูล
ความลั บ ของลู ก ค้ า บริ ษั ท จึ ง ได้ ว่ า จ้ า งนายสมเกี ย รติ
นราธิปกร แทนการว่าจ้างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน
ดังนั้นในระหว่างการใช้งานอาจเกิดปัญหาขึ้นบ้าง บริษัท
จึงได้ว่าจ้างให้ปรับปรุงแก้ไขโปรแกรมข้อมูลการผลิตของ
บริษัทโดยคิดค่าบริการเป็นรายวันตามที่บริษัทร้องขอ ใน
อัตราวันละ 150 ออสเตรเลียดอลลาร์ (ประมาณ 4,500
บาท) ทั้งนี้รายการในลักษณะนี้ไม่สามารถเปรียบเทียบ
ราคาได้กับการว่าจ้างบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องกัน เนื่องจาก
เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องกับการว่าจ้างเขียนโปรแกรมที่ต้อง

หน้า 4

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เขียนขึ้นตามความต้องการใช้งานของบริษัท (made to
order) อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวนี้คาดว่าจะสิ้นสุด
ลงในเดือนธันวาคม 2558 (ก่อนสัญญาว่าจ้างนี้จะครบ
ก าหนดในเดื อ นธั น วาคมปี 2559 อย่ า งไรก็ ต าม ตาม
สั ญ ญาว่ า จ้ า งนี้ มิ ไ ด้ ก าหนดการชดเชยความเสี ย หาย
ระหว่างกันกรณียกเลิกสัญญาว่าจ้างก่อนครบสัญญาแต่
อย่างใด) เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่
1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2558 ได้อนุมัติแผนงาน
และกรอบเวลาในการเปลี่ยนระบบ ERP ของบริษัทโดย
คาดว่ า จะสามารถใช้ ร ะบบใหม่ แ ทนที่ โ ปรแกรมที่ คุ ณ
สมเกียรติเขียนขึ้นได้ในราวเดือน กรกฎาคม 2559
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า เป็ น การจ่ า ย
ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลในการทาธุรกิจ และเป็นรายการ
ปกติ ธุ ร กิ จ โดยจั ด ให้ มี ก ารท าสั ญ ญาการให้ บ ริ ก าร
ระหว่างกันให้ชัดเจนระหว่างนายสมเกียรติกับบริษัท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 5

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

3. บริษัท สาลี่อุตสาหกรรม
จ ากั ด (มหาชน) (SALEE)
ประกอบธุ ร กิ จ ผลิ ต ชิ้ น ส่ ว น
พลาสติกโดยกระบวนการขึ้น
รูปพลาสติกและฉีดพลาสติก

1. ค่าเช่าสานักงาน โรงงาน อาคารคลังสินค้า และที่จอด
รถ
ในปี 2556 บริ ษั ท เช่ า สถานที่ จ าก SALEE เพื่ อ ใช้ เ ป็ น
สานั กงาน โรงงาน และ คลัง สิน ค้า ในอัต รา 350 บาท/
ตรม.
สาหรับปี2557 บริษัทได้ทาสัญญาเช่าระยะยาว 3 ปี (1
มกราคม 2557 – 31 ธันวาคม 2559) ดังนี้
- อาคารคลังสินค้า 1,000 ตรม. @ 190บาท/ ตรม/ เดือน
- อาคารสานักงาน 3,100 ตรม. @ 256บาท/ ตรม./ เดือน
- อาคารโรงงาน 3,000 ตรม. @ 246 บาท/ ตรม./ เดือน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
38.42

21.20

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
โดยราคาเช่าเป็นราคาทีเ่ ท่ากับราคาประเมินราคายุติธรรม
จาก บริษั ท ทีท็ อปไทย จากัด และบริษั ท ไทยประเมิ น
ราคา ลินน์ ฟิลลิปส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากสานักงาน กลต. (ผู้ประเมินของ บ. ทีท๊อป
ไทย จก. มิได้ยื่นต่ออายุการเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่
ได้รับอนุญาตจากสานักงาน ก.ล.ต.)
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการเช่าพื้นที่
เพื่อการทาธุรกิจ โดยมีการประเมินราคาค่าเช่ายุติธรรม
โดยผู้ประเมินอิสระ จึงเป็นการทารายการที่สมเหตุสมผล
และเป็นการทารายการทางการค้าปกติ

- ค่าห้องเก็บของ 100 ตรม. @160 บาท/ ตรม./ เดือน

รวมคิดเป็นค่าเช่าเดือนละ 1,737,600 บาท หรือคิดเป็นปี
ละประมาณ 20,851,200 บาท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 6

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อมาบริษัทได้จ้าง บริษัท ไทยประเมินราคา ลินน์ ฟิล
ลิปส์ จากัด ซึ่งเป็นผู้ประเมินราคาอิสระ ที่ได้รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. (บ. ทีท๊อปไทย จก. ที่บริษัทเคยใช้
ไม่ยื่นต่ออายุการเป็นผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้รับอนุญาต
จากสานักงาน ก.ล.ต. ต่อไป) เป็นผู้ประเมินราคารายใหม่
ในการประเมิ น ราคาส าหรั บ การท าสั ญ ญาเช่ า เป็ น
ระยะเวลา 10 ปีแทนสัญญาเช่า 3 ปีฉบับเดิม โดยได้
ประเมินค่าเช่าใหม่ ดังนี้
- อาคารคลังสินค้า 1,000 ตรม. @ 180 บาท/ตรม./เดือน
- อาคารสานักงาน 3,100 ตรม. @ 240 บาท/ตรม./เดือน
- อาคารโรงงาน 3,000 ตรม. @ 220 บาท / ตรม. เดือน
- ห้องเก็บของ 100 ตรม. @ 160 บาท / ตรม. / เดือน

รวมเป็นค่าเช่าและค่าบริการเดือนละ 1,600,000 บาท
หรือคิดเป็นปีละ ประมาณ 19,200,000 บาท
โดยสัญญาเช่าฉบับใหม่นี้จะมีอายุ 10 ปี (1 ก.ค. 2557 30 มิ.ย. 2567) โดยจะมีการปรับราคาค่าเช่าทุก 3 ปี ใน
อัตราประมาณ 10%

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 7

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
2.ค่าไฟและค่าน้าบาดาล

3. ภาษีโรงเรือน

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
0.17

-

0.22

1.15

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทจ่ายค่าไฟฟ้าสาหรับห้องเก็บของที่เช่าในอัตราหน่วย
ละ 5 บาท ซึ่งเป็นอัตราตลาดทั่วไปและใกล้เคียงกับอัตรา
ที่บริษัทแม่ได้จ่ายไป และจ่ายค่าน้าบาดาลสาหรับการใช้
งานของบริ ษัท ในอั ตราหน่ว ยละ 17 บาท ซึ่ งเป็น อัต รา
ใกล้เคียงกันกับที่บริษัทแม่ได้จ่ายซื้อมา
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทา
รายการที่สมเหตุสมผล และเป็นการทารายการทางการ
ค้าปกติ
บริษัท จ่ายค่าภาษีโรงเรือน ให้แก่บริษัทแม่ซึ่งเป็นไปตาม
สัญญาและเป็นอัตราเดียวกันกับที่บริษัทแม่ในฐานะผู้ให้
เช่าได้จ่ายให้แก่ องค์การบริหารส่วนตาบล (อบต.) ที่เรียก
เก็บมา
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า เป็ น การจ่ า ย
ค่าใช้จ่ายตามปกติเพื่อการทาธุรกิจ เป็นการทารายการที่
สมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 8

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
4.เงินกู้ยืม ณ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 บริษัทได้กู้ยืม
เงินระยะสั้นจาก SALEE จานวน 30 ล้านบาท เป็นตั๋ว
สัญญาใช้เงินที่ไม่มีหลักประกัน ซึ่งคิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร้อยละ 15 ต่อปี
ยอดยกมาต้นงวด(1/1/2556)
กู้เพิ่มระหว่างงวด
ชาระคืนระหว่างงวด
ยอดคงเหลือยกไป(31/12/2556)
ดอกเบี้ยค้างจ่าย
ดอกเบี้ยจ่าย
5. เงินปันผลจ่าย

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556
ปี 2557
30.00

-

30.00
(30.00)
-

-

2.87

-

50.00

316.24

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็ น รายการกู้ ยื มระยะสั้ น ตามความจ าเป็ น ซึ่ ง การคิ ด
ดอกเบี้ยดังกล่าวเป็นอัตราดอกเบี้ยสาหรับการกู้ยืม ระยะ
สั้น ซึ่ง บริษัทได้ชาระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวทั้งจานวนแล้ว
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2556 ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายกู้ยืม
เงินระหว่างกันอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมี ค วามเห็ น ว่ า เป็ น การท ารายการทางการค้ า ที่
สมเหตุสมผล และเป็นการทารายการทางการค้าปกติ

รายการดังกล่าวเป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
และจ่ า ยตามสั ด ส่ ว นการถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท โดยผ่ า นการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นการทารายการ
ที่สมเหตุสมผล โดยเป็นการจ่ ายเงินปันผลตามปกติธุรกิจ
และตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 9

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

6. บริษัทค้าประกันเงินกู้ยืม

(ล้านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

270.00

-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษั ท ได้ ท าสั ญ ญาค้ าประกั น เงิ น กู้ ยื ม ไว้ กั บ ธนาคาร
พาณิชย์ 2 แห่งเพื่อเป็นประกันหนี้เงินกู้ของบริษัทแม่ ตาม
เงื่อนไขเงินกู้ของธนาคาร จานวนเงินกู้รวม 320 ล้านบาท
ซึ่ ง บริ ษั ท แม่ ไ ด้ กู้ ยื ม มาเพื่ อ ใช้ ใ นการซื้ อ หุ้ น ของบริ ษั ท
จานวน 30% จากกลุ่ม Pago Holding AG โดยบริษัท
มิได้คิดค่าตอบแทนใดๆ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระและลด
ภาระผูกพันระหว่างกัน บริษัทได้ขอปลดภาระค้าประกัน
กับธนาคารทั้ง 2 แห่ง โดยได้รับการอนุมัติจากธนาคารทั้ง
2 แห่งแล้วตามหนังสือที่แจ้งมาอย่างเป็นทางการลงวันที่
28 กรกฏาคม 2557 และลงวันที่ 22 สิงหาคม 2557
ทั้งนี้ บริษัทไม่มีนโยบายค้าประกันเงินกู้ยืมระหว่างกันอีก
ในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า การค้าประกัน
ดังกล่าวเป็นการทารายการตามปกติธุรกิจ และเป็นการ
ทารายการทางการค้าปกติ แต่เพื่อความเป็นอิสระในการ
ดาเนินงานของบริษัท กรรมการตรวจสอบจึงให้ขอปลด
ภาระการค้าประกันดังกล่าวจากธนาคารทั้ง 2 แห่ง ซึ่ ง
ได้ รั บ การอนุ มั ติ ป ลดภาระการค้ าประกั น ดั ง กล่ า วจาก

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 10

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/

(ล้านบาท)
ปี 2556

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ปี 2557

ธนาคารทั้ง 2 แห่งแล้ว
7. ซื้อสินค้าระหว่างกัน

0.002

-

บริ ษั ท ได้ จ่ า ยซื้ อ ค่ า ชุ ด คลุ ม ท้ อ งจากบริ ษั ท สาลี่
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (SALEE) ในราคาเดียวกับ
ที่ SALEE ซื้อมา เพื่อให้กับพนักงานที่ตั้งครรภ์ใช้เป็นชุด
ยูนิฟอร์ม และจ่ายค่าซื้อน้ามันเชื้อเพลิงสาหรับเครื่องสูบ
น้าในราคาเดียวกันกับที่ SALEE ซื้อมา
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมีความเห็นว่ า เป็นการทารายการที่สมเหตุสมผล
และเป็นการทารายการทางการค้าปกติ

8. ขายสินค้าสติกเกอร์

0.001

-

เป็ น รายการขายสิ น ค้ า สติ ก เกอร์ ใ ห้ แ ก่ บริ ษั ท สาลี่
อุตสาหกรรม จากัด (มหาชน) (SALEE) ในราคาเดียวกับ
สติกเกอร์ที่ขายให้ลูกค้ารายอื่น
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมีความเห็นว่ า เป็นการทารายการที่สมเหตุสมผล
และเป็นการทารายการทางการค้าปกติ

9. SALEE ค้าประกันการชาระหนี้เงินกู้ระยะสั้น
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

35.00

-

SALEE

ได้ค้าประกันการชาระหนี้เงินกู้ระยะสั้นของ
หน้า 11

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

มูลค่ารายการระหว่างกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

(ล้านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทที่จะต้องชาระแก่ธนาคารพาณิชย์แห่งหนึ่งในวงเงิน
ค้าประกัน 50 ล้านบาท โดยบริษัทมิได้คิดค่าตอบแทน
ใดๆ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นอิสระและลดภาระผูกพันระหว่าง
กั น SALEE ได้ ข อปลดภาระค้ าประกั น กั บ ธนาคาร
ดังกล่าวโดยได้รับการอนุมัตจิ ากธนาคารแล้วเมื่อวันที่ 22
สิงหาคม 2557 ทั้งนี้บริษัทไม่มี นโยบายค้ าประกันการ
ชาระหนี้ระหว่างกันอีกในอนาคต
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว และมีความเห็นว่า
การค้าประกันดังกล่าวเป็นรายการตามปกติธุรกิจ ปกติ
แต่ เ พื่ อ ความเป็ น อิ ส ระในการด าเนิ น งานของบริ ษั ท
กรรมการตรวจสอบจึ ง ให้ ข อปลดภาระการค้ าประกั น
ดังกล่าว

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

หน้า 12

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

4. บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคม
จากัด ประกอบธุรกิจจัด
จาหน่ายเคมีภัณฑ์

ลักษณะรายการ

1.ซื้ อ สิ น ค้ า ระหว่ า งกั น บริ ษั ท ซื้ อ วั ส ดุ สิ้ น เปลื อ ง
ประเภทสารทาละลายเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต ล้าง
สี และล้างกาว

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

0.43

0.06

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทซื้อวัสดุสิ้นเปลืองประภทสารทาละลายเพื่อใช้ใน
กระบวนการผลิต ล้างสี และล้างกาวที่ติดตามอุปกรณ์
ต่างๆ ตามปกติธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทได้รับ ราคา
และเงื่อนไขทางการค้าที่ดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัท
อื่นที่ไม่เกี่ยวข้อง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมี ค วามเห็ น ว่ า มี ค วามสมเหตุ ส มผล เป็ น ไปตาม
การค้าปกติ

2.ค่าส่ งเสริ มการตลาด บริษัทจ่ ายค่า เดินทางและ
ส่ ง เสริ ม การขาย เพื่ อ ทดลองท าตลาดในประเทศ
เวียดนาม

0.07

-

เนื่องจาก บริษัท วีไอวี อินเตอร์เคมจากัด มีสาขาอยู่ใน
ประเทศเวี ย ดนามอยู่ แ ล้ ว ท าให้ ป ระหยั ด ค่ า ใช้ จ่ า ยได้
มากกว่าที่บริษัทต้องให้พนักงานเดินทางไปเอง
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมีความเห็นว่ามีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตาม
การค้าปกติ

3. ค่ า บริ การโปรแกรมคอมพิว เตอร์ บริ ษัท ได้เ ช่ า
โปรแกรมคอมพิวเตอร์สาหรับการบันทึกรายการทาง
ธุ ร กิ จ รวมทั้ ง การบั น ทึ ก บั ญ ชี (Winacc) ซึ่ ง เป็ น

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 14. รายการระหว่างกัน

0.31

0.15

การเช่าใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดังกล่าวมีค่าใช้จ่ายที่ถูก
กว่าการซื้อโปรแกรมในลักษณะเดียวกันซึ่งจะมีค่าใช้จ่าย
ในการลงทุ น สู ง ถึ ง 15-21 ล้ า นบาท รวมทั้ ง ต้ อ งเสี ย

หน้า 13

บริษัท สาลี่ พริ้นท์ติ้ง จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556

โปรแกรมที่ เ ขี ย นขึ้ น โดย บริ ษั ท วี ไ อวี อิ น เตอร์ เ คม
จากัด รวมค่าบริการในอัตราปีละ 292,564 บาท

ปี 2557

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าใช้จ่ายในการบารุงรักษาค่อนข้างสูง สาหรับโปรแกรม
บริหารบุคคลที่บริษัทต้องจ่ายผ่าน บริษัท วีไอวี จากัด นั้น
เป็นค่าบารุงรักษารายปี โดยบริษัทมีสิทธิ์เข้าใช้ ในฐานะ
User และ License เท่านั้น สาหรับค่าเช่าโปรแกรม
Winacc ในปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ที่คิดอยู่ที่อัตราปี
ละ 292,564 บาท เป็น 138,881 บาท รวมถึงค่าบารุงราย
ปีโปรแกรมเกี่ยวกับการบริหารบุคคลในอัตราปีละ 14,380
บาท เนื่ อ งจาก บริ ษั ท วี ไ อวี อิ น เตอร์ เ คม จ ากั ด มี
นโยบายที่จะไม่พัฒนาโปรแกรมดังกล่าวเพิ่มเติม จึงได้
ลดบุ ค ลากรที่ พั ฒ นาโปรแกรมดั ง กล่ า วลง และคงไว้
เฉพาะบุ ค ลากรที่ ดู แ ลระบบเท่ า นั้ น ท าให้ บ ริ ษั ท วี ไอวี
อินเตอร์เคม จากัด ลดค่าใช้บริการลง
อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวนี้คาดว่าจะสิ้นสุดลงใน
เดือนธันวาคม 2558 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ
บริ ษั ทครั้ ง ที่ 1/2558เมื่อ วั น ที่ 19 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 ได้
อนุมัติแผนงานและกรอบเวลาในการเปลี่ยนระบบ ERP
(Enterprise Resource Planning) ของบริษัทโดยคาดว่า
จะสามารถใช้ระบบใหม่แทนที่โปรแกรมที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
ได้ในราวเดือน กรกฎาคม 2559
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
สาหรับสัญญาปัจจุบันที่หมดอายุ 31 ธันวาคม 2557 นั้น
บริษัทได้ทาการต่อสัญญาการใช้งานไปจนถึงวันที่ 31
ธันวาคม 2558 โดยมีค่าเช่าโปรแกรม Winacc ในปี
2558 เท่ า กั บ ค่ า เช่ า ปี 2557 ซึ่ ง คิ ด อยู่ ที่ อั ต ราปี ล ะ
138,881 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมีความเห็นว่า การจ่ายค่าบริการดังกล่าวเป็นการ
ทารายการที่สมเหตุสมผลและเป็นการทารายการทางการ
ค้าปกติ

4. ค่าบริการเรียกข้อมูลผ่านระบบ BOL

-

0.005

รายการดังกล่าวเป็นค่าบริการที่ให้บริษัท วีไอวี อินเตอร์
เคมจากัด เรียกดูข้อมูลและพิมพ์ข้อมูลให้แก่บริษัท เพื่อ
ใช้ในการตรวจสอบข้อมูลทางการเงินของลูกค้าและผู้จัด
จาหน่ายวัตถุดิบ (Supplier) ของบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมีความเห็นว่า การจ่ายค่าบริการการค้าดังกล่าวเป็น
การท ารายการที่ สมเหตุ สมผลและเป็ น การท ารายการ
ทางการค้าปกติ
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5. บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี
เซลส์ (ประเทศไทย) จากัด

ลักษณะรายการ

บริษัทได้ขายสติกเกอร์ให้ บริษัท ทรีบอนด์ วีไอวี เซลส์
(ประเทศไทย) จากัด

มูลค่ารายการระหว่างกัน
(ล้านบาท)
ปี 2556

ปี 2557

0.01

-

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล/
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกล่าวเป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
โดยราคาขายเป็นราคาเดียวกับที่ขายให้ลูกค้าทั่วไป
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการดังกล่าวแล้ว
และมี ค วามเห็ น ว่ า มี ค วามสมเหตุ ส มผล เป็ น ไปตาม
การค้าปกติ
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14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทารายการระหว่างกัน
กรณีที่รายการระหว่างกันของบริษัท เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือ
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้นภายหลังการเกิดรายการในทุกๆไตรมาส ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดให้มีผู้เชียวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของ
บริษัทเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันนั้นก่อนให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ ให้ความเห็นเกี่ยวกับความ
จาเป็นและความเหมาะสมของรายการดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่
กรณี ในการประชุมคณะกรรมการหรือผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการทารายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งซึ่งมีส่วนได้เสียจะไม่มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
14.4 นโยบายและการทารายการระหว่างกันในอนาคต
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป เช่น การซื้อหรือขายสินค้าและ
บริการ เป็นต้น บริษัทได้กาหนดนโยบายในการทารายการระหว่างกันให้มีเงื่อนไขต่างๆ เป็นไปตามลักษณะการ
ดาเนินการค้าปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบบได้กับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และให้ปฎิบัติ
เป็นไปตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจนเป็น
ธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทั้งนี้ฝ่ายตรวจสอบภายในจะทาหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลและจัดทา
รายงานเพื่อให้ค ณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ค วามเห็ นถึ งความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทารายการเป็นประจาทุกๆไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป และรายการระหว่างกันอื่นๆ
เช่น รายการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สิน และรายการรับหรือให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การค้า
ประกัน และการใช้ทรัพย์สินเป็นหลักประกัน เป็นต้น บริษัทมีนโยบายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณา
และให้ความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลและความจาเป็นของการทารายการก่อนทารายการ และจะต้อง
ปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามกฏหมายว่ า ด้ ว ยหลั ก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์ และข้ อ บั ง คั บ ประกาศ ค าสั่ ง หรื อ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุ นและตลาดหลักทรัพ ย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่
สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย ทั้งนี้กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งมีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ ในการทารายการดังกล่าว รวมทั้งเปิดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และ
รายละเอียดของรายการดังกล่า วต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้ ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่ างกันดังกล่าว บริษัทจะให้
ผูเ้ ชี่ยวชาญอิสระเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ปะกาศ คาสั่งหรือข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทหรือบริษัทย่อย เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทารายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
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ผลประโยชน์และเป็นประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกราย นอกจากนี้บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบ
แสดงรายข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) รายงานประจาปีของบริษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบ
จากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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