บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

14. รายการระหว่ างกัน
14.1 รายละเอียดรายการระหว่ างกันกับบุคคลและบริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
บุคคล/นิตบิ ุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง
คํา้ ประกันวงเงินโดย
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
นางสาวอุนนดา
พฤฒินารากร

นายศิริชยั พฤฒินารากร

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

ปี 2557

งวด 6 เดือนปี
2558

เป็ นกรรมการที่มีอํานาจ วงเงินคํ ้าประกัน ประกอบด้ วย :
ลงนามและผู้บริ หาร และ - ธนาคารกสิการไทย ; Factoring 100 ลบ. OD 20 ลบ. PN 30 ลบ. LC,TR, TT, BC 25 ลบ. เงินกู้
เป็ นผู้ถือหุ้นของ SCI โดย
ระยะยาว 3.3 ลบ.
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
- ธนาคารกรุงไทย : Forward 3 ลบ. เงินกู้ระยะยาว 42 ลบ. LG (งานโครงการ) 23.45 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ
12.66 ของจํานวนทุน
- ธนาคารยูโอบี : Factoring 60 ลบ. OD 10 ลบ.
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ : Factoring 50 ลบ.1
ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญในครัง้ นี ้
เป็ นกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามและ ผู้ บริ หาร
และเป็ นผู้ถือหุ้นของ SCI
โดยถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
ละ 18.05 ของจํานวนทุน
เรี ย กชํ า ระแล้ วทั ง้ หมด
ภายหลั ง การเสนอขาย
หุ้นสามัญในครัง้ นี ้

การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
นางอรนุช ฉัตรเฉลิมชัย
ผู้ถือหุ้นของ AG&SCIMT
ในปี 2556 ก่อนควบรวม
กิจการ โดยถือหุ้นใน
สัดส่วนร้ อยละ 33.11

เงินกู้ยืม - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 5%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี / งวด
ปลายปี / งวด
-

-

11.05
(11.05)
-

ส่วนที่ 2 หน้ า 151

-

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความ
จําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร และ นายศิริ
ชัย พฤฒินารากร ทําการคํ ้าประกันในนาม
ส่วนตัวให้ กบั บริ ษัทโดยมิได้ รับค่าตอบแทน
แต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการคํ ้าประกันดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและทําให้ บริ ษัทและบริ ษัท
ย่อยได้ ประโยชน์เนื่องจากผู้คํ ้าประกันมิได้
คิดค่าตอบแทนในการคํ ้าประกันแต่อย่าง
ใด

บริ ษั ท กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ จ่ า ยหมุ น เวี ย นใน
กิ จ การ โดยอัต ราดอกเบี ย้ ที่ คิ ด ระหว่า งกัน
ตามอัต ราดอกเบี ย้ ที่ ไ ด้ รั บ จากธนาคาร ณ
ขณะนัน้ หักร้ อยละ 1-2

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
รายการดังกล่าวเกิดขึ ้นในอดีตที่บริ ษัทมี
ปั ญหาด้ านสภาพคล่องทางการเงิน และ
อัตราดอกเบี ้ยเป็ นราคาตามอัตราดอกเบี ้ย

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์
ของจํานวนทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
และได้ ขายหุ้นออกในปี
2557

รายการกับกิจการที่เกี่ยวข้ องกัน
บริ ษัท อาจีกาว่า แอนด์
บริ ษัทย่อย โดย SCI ถือ
เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
99.99 ของจํานวนทุนที่
ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมด
้
และมีกรรมการ
ร่วมกันคือ นางสาวอุนน
ดา พฤฒินารากร นาย
ศิริชยั พฤฒินารากร
นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู
และ นายเกรี ยงไกร เพียร
วิทยาสกุล

ลักษณะรายการ
ดอกเบี ้ยจ่าย

ปี 2557
0.40

เงินกู้ยืม - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 5%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี / งวด
ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยจ่าย
1.07

งวด 6 เดือน
ปี 2558
-

-

ซื ้อสินค้ า/บริ การ
เจ้ าหนี ้การค้ า

62.27
-

34.12
-

ขายสินค้ า

15.62

9.74

ปี 2557
-

22.18
(22.18)
-

ส่วนที่ 2 หน้ า 152

8.26

-

งวด 6 เดือนปี
2558
-

-

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความ
จําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ที่ได้ รับจากธนาคาร ณ ขณะนัน้ หักร้ อย
ละ 1-2 ซึง่ มีความสมเหตุสมผล อย่างไรก็
ตาม นโยบายการกู้ยืมเงินระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้ องนัน้ รายการการให้ ก้ ยู ืมเงิน
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวจะไม่
เกิดขึ ้นอีก แต่บริ ษัทอาจจะมีรายการกู้ยืม
เงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกรณีจําเป็ น
โดยอัตราต้ องไม่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ย
เงินกู้ในท้ องตลาดตามนโยบายรายการ
ระหว่างกันของบริ ษัท

บริ ษั ท กู้ ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ จ่ า ยหมุ น เวี ย นใน คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
กิ จ การ โดยใช้ อั ต ราดอกเบี ย้ ที่ ไ ด้ รั บ จาก รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี ค วาม
ธนาคารหักร้ อยละ 1-2
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริ ษัทได้ รับอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ตํ่ากว่าอัตราดอกเบี ้ยธนาคาร

SCI ซือ้ วัตถุดิบกึ่งสําเร็ จรู ปที่เป็ นชิน้ ส่วน
14.34 ประกอบสิ น ค้ าประเภทรางเดิ น สายไฟ
(Cable Tray) และสินค้ าสําเร็ จรู ปประเภท
รางเดินสายไฟ ในกรณีผลิตสินค้ าไม่ทนั และ
จ้ างบริ การชุบกัลวาไนซ์ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของ
ขัน้ ตอนการผลิ ต สิ น ค้ า หลัก ของบริ ษั ท ซึ่ ง
ราคาซื ้อเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด

คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดัง กล่ า วเป็ นการซื อ้ วัต ถุ ดิ บ กึ่ ง
สําเร็ จรู ปประเภทรางเดินสายไฟ เพื่อใช้ ใน
การผลิต สินค้ าสําเร็ จรู ปประเภทรางเดิน
สายไฟ กรณีผลิตสินค้ าไม่ทนั และการจ้ าง
ชุ บ กั ล วาไนซ์ ซึ่ ง มี ค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากเป็ นราคาที่มีการซื ้อในราคาที่ไม่
ตํ่ากว่าราคาตลาด

- SCI ขายวัตถุดิบประเภทเหล็กให้ แก่บริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
ย่ อ ยโดยใช้ ราคาที่ ไ ม่ ตํ่ า กว่ า ราคาตลาด รายการดั ง กล่ า วเป็ นการขายวั ต ถุ ดิ บ

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ขายทรัพย์สิน
(ยอดรับชําระ)

บริ ษัท ตาดสเลน พาว
เวอร์ จํากัด

บริ ษัทย่อยของ SCIH
ถือหุ้นโดย SCIH ใน
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของ
จํานวนทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
และ SCI ถือหุ้นใน SCIH
ในสัดส่วนร้ อยละ 99.96
ของจํานวนทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
สัดส่วนและมีกรรมการ
ร่วมกันคือ นายเกรี ยงไกร
เพียรวิทยาสกุล

งวด 6 เดือน
ปี 2558

ปี 2557

4.15

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2557

-

-

เงินให้ ก้ ยู ืม (อัตราดอกเบี ้ย 7%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี / งวด
ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
เงินทดรองจ่าย
ดอกเบี ้ยรับ
ค่าเช่ารถจ่ายล่วงหน้ า
ค่าเช่ารถจ่าย

3.57
0.13

1.89
0.20

51.02
51.02
9.38
0.08
1.16
-

ค่าเช่าสํานักงานค้ างรับ
รายได้ คา่ เช่าสํานักงาน

0.08

0.02

0.08
-

-

ส่วนที่ 2 หน้ า 153

งวด 6 เดือนปี
2558

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความ
จําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เนื่องจากราคาเหล็กถ้ าซื ้อปริ มาณมากจะได้ ประเภทเหล็กให้ แก่บริ ษัทย่อย โดยมีการ
ส่วนลดจากผู้ขาย
กําหนดราคาและเงื่อนไขการค้ าเป็ นราคา
ที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด
อีกทัง้ SCI ได้ ประโยชน์ จากส่วนลดใน
กรณีซื ้อจํานวนมาก
บริ ษัทมีการขายเครื่ องจักร ยานพาหนะและ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปให้ กบั บริ ษัทย่อย
รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่มีความ
โดยขายในราคาตลาดและมีกําไรจากการ
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริ ษัทมีการจัดการ
ขายสินทรัพย์ดงั กล่าวจํานวน 3.67 ล้ านบาท ทรัพยากรเพื่อให้ เกิดประโยชน์มากขึ ้น
บริ ษัทให้ ก้ ูยืมเงินเพื่อนําไปใช้ จ่ายในช่วงเริ่ ม คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
51.02 ดําเนินงาน โดยใช้ อตั ราดอกเบีย้ ที่ได้ รับจาก รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี ค วาม
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริ ษัทย่อยมีความ
4.96 ธนาคารบวกด้ วยกําไรส่วนเพิ่ม
จําเป็ นในการลงทุนในโครงการ ซึ่งถือเป็ น
55.98
ผลประโยชน์ร่วมกันของทางบริ ษัท
11.28
0.96 SCI เช่ารถเพื่อใช้ ในการดูแล ติดตามงานใน คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
- ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน รายการดัง กล่า วมี ก ารกํ า หนดราคาและ
ลาวซึง่ ให้ เช่าในราคาที่ไม่ตํ่ากว่าตลาด
เงื่ อ นไขการค้ า เป็ นไปตามราคาซึ่ง ไม่ตํ่ า
- SCI ให้ เช่ าสํ านักงานเพื่ อดํ าเนิ น งานใน กว่า ราคาตลาด โดยค่าเช่ารถจากตาดส
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน เลนเป็ นราคาตามราคาตลาด และค่าเช่า
สํานักงานเป็ นราคาเท่ากับราคาที่ SCI เช่า
ลาวซึง่ ให้ เช่าในราคาที่ไม่ตํ่ากว่าตลาด
จากบุคคลภายนอกปั จจุบนั SCI ไม่ได้ ให้
ตาดสเลนเช่ า สํ า นั ก งานแล้ ว โดยทาง
ตาดสเลนเช่าจากผู้ให้ เช่าโดยตรง

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่อาจ
มีความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2557

บริ ษัท เอสซีไอ โฮลดิ ้ง
จํากัด

งวด 6 เดือนปี
2558

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความ
จําเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษัทย่อยของ SCI โดย เงินให้ ก้ ยู ืม (อัตราดอกเบี ้ย 10%)
บริ ษั ท ให้ ก้ ู ยื ม เงิ น เพื่ อ ใช้ จ่ า ยหมุน เวี ย นใน
SCI ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อย
กิ จ การ โดยอัต ราดอกเบี ย้ ที่ คิ ด ระหว่า งกัน
ต้ นปี / งวด
ละ 99.96 ของจํานวนทุน
ตามอั
ตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากธนาคาร
เพิ่มระหว่างปี / งวด
0.40
ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ ว
(ลด) ระหว่างปี / งวด
ทัง้ หมด และมี กรรมการ
ปลายปี / งวด
0.40
ร่ วมกันคือ นางสาวอุนน
ดอกเบี ้ยรับ
0.06
0.006
ดา พฤฒินารากร นายศิริ
0.006
ดอกเบี ้ยค้ างรับ
ชัย พฤฒิ น ารากร นาย
ธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล
และ นายเกรี ยงไกร เพียร
วิทยาสกุล
หมายเหตุ บริ ษัท เอฟอาร์ พี จํากัด ซึง่ เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยในปี 2557 ได้ ใช้ ที่อยู่ในการจดทะเบียนร่ วมกับ SCI และบริ ษัทดังกล่าวได้ ย้ายสถานที่ตงแล้
ั ้ วเมื่อเดือนมกราคม ปี 2558
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั ง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี ค วาม
สมเหตุสมผลเนื่องจากบริ ษัทย่อยมีความ
จําเป็ นในการลงทุนในโครงการ ซึ่งถือเป็ น
ผลประโยชน์ร่วมกันของทางบริ ษัท

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

สรุ ปรายการระหว่ างกันของบริษัท อาจีกาว่ า แอนด์ เอสซีไอ เมทัล เทค จํากัด
บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
คํา้ ประกันให้ บริษัท
บริ ษัทใหญ่
บริ ษัท เอสซีไอ อีเลค
ตริ ค จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
นางสาวอุนนดา
พฤฒินารากร

มูลค่ ารายการ(ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2557

ผู้ถือหุ้นบริ ษัท โดยถือหุ้น วงเงินคํ ้าประกัน ประกอบด้ วย :
- ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ : Factoring 50 ลบ. OD 5 ลบ. เงินกู้ 80 ลบ.
ใน AG&SCIMT สัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของ
- ธนาคารกรุงไทย : PN 150 ลบ.
จํานวนทุนที่ออกและ
- ธนาคารกสิกรไทย : Factoring 50 ลบ.
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
และมีกรรมการร่ วมกันคือ
นางสาวอุนนดา พฤฒิ
นารากร นายศิริชยั
พฤฒินารากร นายวิชยั
ญาณิสรางค์กลู และ
นายเกรี ยงไกร เพียร
วิทยาสกุล

เป็ นกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใน AG&SCIMT ใน
สัดส่วนร้ อยละ 0.001
ของจํานวนทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้

นายศิริชยั พฤฒินารากร เป็ นกรรมการที่มีอํานาจ
ลงนามและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใน AG&SCIMT ใน
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งวด 6 เดือน
ปี 2558

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร และ นายศิริชยั
พฤฒินารากรทําการคํ ้าประกันในนามส่วนตัว
ให้ กบั บริ ษัทโดยมิได้ รับค่าตอบแทน แต่อย่างใด

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า รายการคํ ้าประกันดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลและทําให้ บริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยได้ ประโยชน์เนื่องจากผู้คํ ้า
ประกันมิได้ คิดค่าตอบแทนในการคํ ้า
ประกันแต่อย่างใด

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ(ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สัดส่วนร้ อยละ 0.001
ของจํานวนทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
การกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกัน
นางสาวอุนนดา
เป็ นกรรมการที่มีอํานาจ
พฤฒินารากร
ลงนามและเป็ นผู้ถือหุ้น
ใน AG&SCIMT ใน
สัดส่วนร้ อยละ 0.001
ของจํานวนทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
นางสาวรัศมี
เป็ นผู้ถือหุ้นของ SCI โดย
พฤฒินารากร
ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
14.22 ของจํานวนทุน
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญในครัง้ นี ้
นางสาวจารุ วรรณ
เป็ นญาติของคุณวิชยั
ญาณิสรางค์กลู
ญาณิสรางค์กลู ซึง่ เป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร และ
เป็ นผู้ถือหุ้นใน SCI ใน
สัดส่วนร้ อยละ 2.59 ของ
จํานวนทุนเรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมด
้
(รวมคูส่ มรส)
ภายหลังการเสนอขาย
หุ้นสามัญในครัง้ นี ้

เงินกู้ยืม - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 7%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม (ลด)ระหว่างปี / งวด
ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยจ่าย
0.28

-

5.50
(5.50)
-

-

เงินกู้ยืม - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 7%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี /งวด
ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยจ่าย
1.08

-

15.95
(15.95)
-

-

เงินกู้ยืม - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 7%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี /งวด
ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยจ่าย
0.38

-

15.92
(15.92)
-

-
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บริ ษัทกู้ยืมเงินเพื่อใช้ จ่ายหมุนเวียนในกิจการ
โดยอัตราดอกเบี ้ยที่คิดระหว่างกันตามอัตรา
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากธนาคารในขณะนัน้

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวเกิดขึ ้นในอดีตที่
บริ ษัทมีปัญหาเรื่ องสภาพคล่องทาง
การเงิน และอัตราดอกเบี ้ยเป็ นราคา
ตามอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากธนาคาร
ณ ขณะนัน้ ซึง่ มีความสมเหตุสมผล
อย่างไรก็ตาม นโยบายการกู้ยืมเงิน
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ องนัน้ รายการ
การให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นอีก
แต่บริ ษัทอาจจะมีรายการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกรณีจําเป็ น โดย
อัตราต้ องไม่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
ในท้ องตลาดตามนโยบายรายการ
ระหว่างกันของบริ ษัท

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
นางเบญจวรรณ
ญาณิสรางค์กลู

นางวนิดา พฤฒินารากร

บริ ษัท เอสซีไอ อีเลค
ตริ ค จํากัด (มหาชน)

มูลค่ ารายการ(ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์
เป็ นคูส่ มรสของ นายวิชยั
ญาณิสรางค์กลู ซึง่ เป็ น
กรรมการ ผู้บริ หาร และผู้
ถือหุ้นของ SCI โดยถือ
หุ้นรวมกันร้ อยละ 2.59
ของจํานวนทุนเรี ยกชําระ
แล้ วทังหมด
้
ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญใน
ครัง้ นี ้
เป็ นกรรมการบริ หาร และ
ผู้ถือหุ้นของ SCI โดยถือ
หุ้นร้ อยละ 14.47 ของ
จํานวนทุนเรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมด
้
ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญใน
ครัง้ นี ้
ผู้ถือหุ้นบริ ษัท โดยถือหุ้น
ใน AG&SCIMT สัดส่วน
ร้ อยละ 99.99 ของ
จํานวนทุนที่ออกและ
เรี ยกชําระแล้ วทังหมด
้
และมีกรรมการร่ วมกันคือ
นางสาวอุนนดา พฤฒิ
นารากร นายศิริชยั
พฤฒินารากร นายวิชยั
ญาณิสรางค์กลู และ

ลักษณะรายการ

ปี 2557

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)

งวด 6 เดือน
ปี 2558

เงินกู้ยืม - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 7%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่มระหว่างปี / งวด
(ลด) ระหว่างปี / งวด
ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยจ่าย
0.09

-

เงินกู้ยืม – ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 7%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่มระหว่างปี / งวด
(ลด) ระหว่างปี / งวด
ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยจ่าย
0.22

-

เงินให้ ก้ ยู ืม – ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 5%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม(ลด) ระหว่างปี / งวด
-ปลายปี / งวด
ดอกเบี ้ยรับ
1.07
ขายสินค้ า/บริ การ
62.27
ลูกหนี ้การค้ า
-

ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558
-

-

5.50
(5.50)
-

-

-

2.39
2.50
(4.89)
-

34.12
-

22.18
(22.18)
8.26
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คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-

บริ ษัทให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อใช้ จ่ายหมุนเวียนในกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
โดยอัต ราดอกเบี ย้ ที่ คิ ด ระหว่ า งกัน ตามอัต รา ว่ า รายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี
ดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากธนาคารหักร้ อยละ 1-2
ความสมเหตุส มผล เนื่ อ งจากบริ ษั ท
ได้ รั บ อั ต ราดอกเบี ย้ ที่ ตํ่ า กว่ า อั ต รา
ดอกเบี ้ยธนาคาร

AG&SCIMT ขายวัตถุดิ บกึ่งสําเร็ จรู ปที่เป็ น
14.34 ชิน้ ส่วนประกอบสินค้ าประเภทรางเดินสายไฟ
(Cable Tray) และสินค้ าสําเร็ จรู ปประเภทราง
เดินสายไฟ โดย SCI จะจ้ างเฉพาะกรณีที่ SCI

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ า รายการดั ง กล่ า วเป็ นการขาย
วัต ถุดิ บ กึ่ ง สํ า เร็ จ รู ป ประเภทรางเดิ น
สายไฟ เพื่ อ ใช้ ในการผลิ ต , สิ น ค้ า

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ(ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

นายเกรี ยงไกร เพียร
วิทยาสกุล

ซื ้อสินทรัพย์

นายเกรี ยงไกร เพียร
วิทยาสกุลเป็ นกรรมการ
และถือหุ้นในสตาร์ เรลล์
ในสัดส่วนร้ อยละ 33.33
และบริ ษัท เอฟอาร์ พี ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้ อยละ
16.67 (บจก.เอฟอาร์ พี

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ผลิตสินค้ าไม่ทนั และจ้ าง AG&SCIMT ชุบกัล สําเร็ จรู ปประเภทรางเดิ นสายไฟของ
วาไนซ์ ซึ่งราคาขายเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคา บริ ษัทแม่ กรณี ผลิตสินค้ าไม่ทัน และ
ตลาด
การรั บ จ้ างชุ บ กั ล วาไนซ์ ซึ่ ง มี ค วาม
สมเหตุสมผล เนื่องจากเป็ นราคาที่ขาย
ในราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด

ซื ้อสินค้ า

บริ ษัท สตาร์ เรลล์
จํากัด (ประกอบธุรกิจ
จําหน่ายหัวรถจักร
รับเหมางานสะพาน
คอนกรี ตอัดแรง สะพาน
เหล็ก ประแจหมอน
รถไฟ)

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผล

15.62

4.15

เงินให้ ก้ ยู ืม - ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน (อัตราดอกเบี ้ย 7%)
ต้ นปี / งวด
เพิ่ม (ลด) ระหว่างปี /งวด
ปลายปี / งวด
-

ดอกเบี ้ยรับ

0.02

9.74

-

-

-

-

-

2.00
(2.00)
-

-

-

-

-
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-

AG&SCIMT ซื อ้ วัต ถุดิ บ ประเภทเหล็ก จาก
บริ ษั ท แม่ โ ดยใช้ ร าคาที่ ไ ม่ ตํ่ า กว่ า ราคาตลาด
เนื่องจากราคาเหล็กซึ่งบริ ษัทแม่ถ้าซือ้ ปริ มาณ
มากจะได้ สว่ นลดจากผู้ขาย

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวเป็ นการซื ้อวัตถุดิบ
ประเภทเหล็กจากบริ ษัทแม่ โดยมีการ
กํ า หนดราคาและเงื่ อ นไขการค้ า เป็ น
ราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด
อีกทัง้ SCI ได้ ประโยชน์จากส่วนลดใน
กรณีซื ้อจํานวนมาก
บริ ษัทมีการซื ้อเครื่ องจักร ยานพาหนะและ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
โปรแกรมบัญชีสําเร็จรูปจากบริ ษัทแม่ โดยซื ้อใน ว่า รายการดังกล่าวเป็ นรายการที่ที่มี
ราคาตลาด
ความสมเหตุสมผลเนื่ องจากบริ ษัทมี
การจั ด การทรั พ ยากรเพื่ อ ให้ เกิ ด
ประโยชน์มากขึ ้น
บริ ษัทให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อใช้ จ่ายหมุนเวียนในกิจการ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ในระยะสันๆ
้ ชัว่ คราว ซึง่ เป็ นรายการในอดีต ไม่ ว่าบริ ษัทได้ รับอัตราดอกเบี ย้ ในอัตรา
เดียวกันกับที่ได้ รับจากธนาคาร
มีนโยบายการให้ ก้ ยู ืมแล้ ว โดยคิดอัตรา
ดอกเบี ้ยตามอัตราดอกเบี ้ยที่ได้ รับจากธนาคาร อย่างไรก็ตาม นโยบายการกู้ยืมเงิน
ระหว่างบุคคลที่เกี่ยวข้ องนัน้ รายการ
การให้ ก้ ยู ืมเงินระหว่างบุคคลที่
เกี่ยวข้ องกันดังกล่าวจะไม่เกิดขึ ้นอีก

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง

มูลค่ ารายการ(ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ปี 2557

งวด 6 เดือน
ปี 2558

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2557

ถือหุ้นโดยนายเกรี ยงไกร
นายธนวัฒน์ นางวนิดา
และนางสาวอรจิต ซึง่ เป็ น
ผู้บริ หารของ SCI รวม
ร้ อยละ 100)
ลูกหนี ้การค้ า
รายได้ คา่ เช่า
ลูกหนี ้อื่น-ค่าเช่า

บริ ษัท เอจี อาจีกาว่า
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด/1

เป็ นผู้ถือหุ้นใน SCI ใน
ขายสินค้ า
สัดส่วนร้ อยละ 3.52 ของ ลูกหนี ้การค้ า
จํานวนทุนเรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมด
้
ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญใน
ค่าบริ การทางวิศวกรรม
ครัง้ นี ้โดยมี นายคุนิโยชิ
มิโตะเป็ นกรรมการ
บริ หารใน SCI และเป็ น
Executive Director ของ
บริ ษั ท เอจี อาจี ก าว่ า
คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด

0.01
-

0.012
-

0.66
0.01

6.60
-

2.97
-

2.93

2.92

0.99

-
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งวด 6 เดือน
ปี 2558

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็ น
และความสมเหตุสมผล

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

แต่บริ ษัทอาจจะมีรายการกู้ยืมเงินจาก
บุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกรณีจําเป็ น โดย
อัตราต้ องไม่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้
ในท้ องตลาดตามนโยบายรายการ
ระหว่างกันของบริ ษัท
บริ ษัทดังกล่าวยังมีการดําเนินธุรกิจอยู่ โดยใช้ ที่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
อยู่ของ AG&SCIMT ในการจดทะเบียนบริ ษัท ว่ารายการค่าเช่ามีความสมเหตุสมผล
0.012 รับส่งเอกสาร เท่านัน้ โดยมีการคิดค่าเช่าเดือน เนื่องจากการเช่าเป็ นเพียงการใช้ เป็ น
ละ 2,000 บาท ซึง่ ค่าเช่าเป็ นไปตามสัญญา
สถานที่รับเอกสาร โดยไม่มีสํานักงาน
และเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2558 บริ ษัท สตาร์
แ ล ะ ร า ย ก า ร นี ้จ ะ ไ ม่ เ กิ ด ขึ ้น อี ก
เนื่องจากบริ ษัท สตาร์ เรลล์ จํากัด ได้
เรลล์ ได้ ยกเลิกสัญญาและย้ ายสถานที่จด
ทะเบียนออกไปแล้ ว ดังนันบริ
้ ษัทจึงหยุดคิดค่า ย้ ายสถานที่ จ ดทะเบี ย นออกจาก
เช่าตังแต่
้ เดือน กันยายน 2558 เป็ นต้ นไป
SCIMT แล้ ว เมื่อ วันที่ 6 สิ ง หาคม
2558
AG&SCIMT ขายสินค้ าประเภท substation ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ารายการดังกล่าวมีความ
0.02 ราคาขายเป็ นราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด
สมเหตุสมผล เนื่องจากราคาขายเป็ น
ราคาที่ไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด
-

บริ ษัทได้ รับความช่วยเหลือจาก บจก.เอจี อาจี
กาว่า คอร์ ปอเรชัน่ ในการให้ คําปรึกษาด้ าน
เทคนิคในการผลิตเสา ค่าบริ การเป็ นไปตาม
สัญญา

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่า รายการดังกล่าวสมเหตุสมผล
เนื่องจากบริ ษัทได้ รับประโยขน์จาก
ทาง บจก.เอจี อาจีกาว่า คอร์ ปอเรชัน่
ทางด้ านเทคนิค โดยค่าบริ การเป็ นไป
ตามสัญญาที่กําหนดไว้

บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

บุคคล/นิตบิ ุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ ง
บริ ษัท เอจี อาจีกาว่า
(ประเทศไทย) จํากัด/2

มูลค่ ารายการ(ล้ านบาท)
ความสัมพันธ์
บริ ษัทย่อยของ บริ ษัท เอ
จี อาจีกาว่า คอร์ ปอเรชัน่
จํากัด(ประเทศญี่ปน)
ุ่ ซึง่
เป็ นผู้ถือหุ้นใน SCI ใน
สัดส่วนร้ อยละ 3.52 ของ
จํานวนทุนเรี ยกชําระแล้ ว
ทังหมด
้
ภายหลังการ
เสนอขายหุ้นสามัญใน
ครัง้ นี ้ โดยมี นายคุนิโยชิ
มิโตะเป็ นกรรมการ
บริ หารใน SCI และเป็ น
กรรมการบริ ษัท เอจี อาจี
กาว่า (ประเทศไทย)
จํากัด

ลักษณะรายการ
รายได้ คา่ เช่า
ลูกหนี ้อื่น-ค่าเช่า

ปี 2557
-

งวด 6 เดือน
ปี 2558
0.012
-

ยอดคงค้ าง (ล้ านบาท)
ปี 2557
-

คําชีแ้ จงของผู้บริหารในเรื่องความจําเป็ น
งวด 6 เดือน
และความสมเหตุสมผล
ปี 2558
บ ริ ษั ท ดั ง ก ล่ า ว มี ก า ร ใ ช้ พื ้ น ที่ อ ยู่ ข อ ง
0.003 AG&SCIMT โดยไม่มีค่าบริ การ ปั จจุบนั มีการ
จัดทําสัญญาเช่าใช้ พื ้นที่ เป็ นรายเดือน ในอัตรา
3,000 บาทต่อเดื อน สํ าหรั บ พื น้ ที่ 7.5 ตรม
อัตรา 400 บาทต่อตรม (AG&SCIMT เช่าจาก
เจ้ าของอาคารซึ่งเป็ นบุคคลภายนอก ตรม ละ
350 บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น
ว่ า รายการดัง กล่ า วเป็ นรายการที่ มี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากราคาที่คิด
กับ AG&SCIMT มาจาการคิดต้ นทุน
ค่าเช่าบวกกําไร

หมายเหตุ 1. บริ ษัท เอจี อาจีกาว่า คอร์ ปอเรชัน่ จํากัด เป็ นหนึง่ ในบริ ษัทผลิตเสาเหล็กที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ในประเทศญี่ปนุ่ และ ตลาดต่างประเทศ ซึง่ มีความเชี่ยวชาญการออกแบบเสาเหล็กในรูปแบบ
ต่างๆ ในด้ านเสาไฟฟ้าแรงสูง ซึง่ ทางกลุม่ AG (Japan) ได้ มาร่ วมงานกับบริ ษัทในครัง้ แรกเมื่อปี 2537 โดย SCI ได้ ขอซื ้อเทคโนโลยีในการผลิต Knowhow AG (Japan) ในการออกแบบ การ
ผลิต และ ควบคุมคุณภาพของเสาไฟฟ้าแรงสูง
2.บริ ษัท เอจี อาจีกาว่า (ประเทศไทย) จํากัด เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนในประเทศไทย โดยกลุม่ AG (Japan) มีวตั ถุประสงค์ในการออกแบบและที่ปรึกษางานเสาส่ง ที่ได้ รับงานจาก AG (Japan)
แต่ปัจจุบนั ยังไม่ได้ มีรายได้ จากส่วนนี ้มากนัก
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บริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน)
SCI Electric Public Company Limited

14.2 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2558 และมติที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 ได้ กําหนดนโยบายรายการระหว่างกัน ดังนี ้
ในการเข้ าทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ บริ ษัทจะต้ องมีการนําเสนอรายการระหว่างกันในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบประจําไตรมาส โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อกิจการ และเป็ นการคุ้มครองผู้ลงทุนรวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
กรณีเร่ งด่วน บริ ษัทอาจนําเสนอให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน ก่อนการประชุม
ประจําไตรมาส
รายการระหว่างกันของกลุม่ บริ ษัทแบ่งเป็ นประเภทดังนี ้
1. การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมของบริ ษัทโดยกรรมการหรื อสินทรัพย์ของกรรมการ เพื่อประโยชน์ในการขอการสนับสนุนทาง
การเงินจากสถาบันการเงินตามความจําเป็ น ที่ผ่านมากรรมการบริ ษัทมีการลงนามคํ ้าประกันการกู้ยืมโดยไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการผู้คํ ้าประกัน
2. การกู้ยืมหรื อการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินระหว่างกิจการและบริ ษัทย่อย เพื่อให้ เกิดสภาพคล่องในการดําเนินธุรกิจ
อาจมีบางขณะที่ต้องมีรายการกู้ยืมเงินระหว่างกิจการและบริ ษัทย่อย โดยอัตราดอกเบี ้ยที่เรี ยกเก็บจะใช้ อตั ราดอกเบี ้ย
เงินกู้ยืมธนาคารที่บริ ษัทได้ รับบวกด้ วยกําไรส่วนเพิ่ม
3. สําหรับรายการระหว่างกันที่เป็ นกรณีการค้ าปกติ เช่น การซื ้อขายสินค้ าและวัตถุดิบ และการให้ บริ การระหว่างกลุ่ม
บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันกัน เป็ นต้ น
4.
รายการระหว่างกันเกี่ยวกับการให้ เช่าพื ้นที่ให้ แก่บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง เนื่องจากมีการให้ เช่าพื ้นที่บางส่วนสําหรับใช้
เป็ นสํานักงาน
บริ ษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไปตามลักษณะการดําเนินการค้ าปกติ โดยกําหนดราคาขายหรื อบริ การจาก
ราคาทุนบวกด้ วยกําไรส่วนเพิ่ม และเป็ นราคาไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด อัตราราคาเช่าเป็ นไปตามราคาตลาดสําหรับรายการที่ไม่สามารถหา
ราคาตลาดเทียบเคียงได้ จะกําหนดให้ อตั รากําไรขันต้
้ นจะต้ องไม่ตํ่ากว่าที่ขายให้ แก่บคุ คลภายนอก ทังนี
้ ้ราคาดังกล่าวอาจรวมถึงเงื่อนไข
ประกอบต่างด้ วยเช่น ระยะเวลาการจัดส่งและคุณสมบัติเฉพาะของสินค้ า เป็ นต้ น
14.3 แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
กลุม่ บริ ษัทมีแนวทางในการจัดการรายการระหว่างกันในอนาคตดังต่อไปนี ้
1. การคํ ้าประกันเงินกู้ยืมโดยกรรมการ ที่ผ่านมาทางสถาบันการเงินต้ องการให้ กรรมการบริ ษัทลงนามคํ ้าประกันร่ วมกับ
บริ ษัทในการการกู้ยืมเงิน เพื่อให้ ได้ มาซึ่งเงินกู้ยืมดังกล่าวกรรมการบริ ษัทจึงยินยอมที่จะลงนามคํ ้าประกันการกู้ยืม
ดังกล่าวโดยไม่มีคา่ ตอบแทน อย่างไรก็ตามกลุม่ บริ ษัทมีแผนจะถอนการคํ ้าประกันโดยกรรมการ หลังจากกลุ่มบริ ษัทเข้ า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ทังนี
้ ้ขึ ้นกับเงื่อนไขของสถาบันการเงิน
2. การกู้ยืมระหว่างกิจการหรื อการให้ ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริ ษัทย่อย อาจยังคงมีรายการในบางขณะเพื่อช่วย
เสริ มสภาพคล่องให้ แก่บริ ษัทย่อยในกลุ่มบริ ษัท บริ ษัทอาจจะมีรายการกู้ยืมเงินจากบุคคลที่เกี่ยวข้ องกันกรณีจําเป็ น
โดยอัตราต้ องไม่สงู กว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ในท้ องตลาด แต่บริ ษัทจะไม่มีนโยบายให้ ก้ ยู ืมเงินแก่บคุ คลที่เกี่ยวข้ องกัน
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3.

รายการค้ าปกติ กลุ่มบริ ษัทคาดว่าจะยังมีการทํารายการะหว่างกันในอนาคต เช่นการบริ การชุบกัววาไนซ์ และการซื ้อ
ขายสินค้ าและวัตถุดิบ เนื่องจากเป็ นส่วนหนึง่ ของการผลิตสินค้ าของกลุม่ บริ ษัท
3.4 รายการระหว่างกันเกี่ ยวกับการให้ เช่าพืน้ ที่แก่บริ ษัทที่เกี่ ยวข้ อง เนื่องจากมีการให้ เช่าพืน้ ที่บางส่วนสําหรั บใช้ เป็ น
สํานักงาน บริ ษัทมีนโยบายกําหนดอัตราราคาเช่าไม่ตํ่ากว่าราคาตลาด

ส่วนรายการระหว่างกันของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยที่จะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต คือ การให้ ความช่วยเหลือทางการเงินแก่นิติ
บุคคลหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท โดยนิติบคุ คลและบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัทจะจัดหาเงินลงทุน หรื อเงินหมุนเวียนในการดําเนิน
ธุรกิจจากแหล่งอื่น เช่น การระดมทุนจากตลาดทุน หรื อ วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน และบริ ษัทได้ ยกเลิกรายการให้ เช่าสถานที่จด
ทะเบียนกับบจ. สตาร์ เรลล์ เนื่องจากบจ. สตาร์ เรลล์ได้ ย้ายที่อยู่ในการจดทะเบียนบริ ษัทและสถานที่ติดต่อไปสถานที่อื่นเรี ยบร้ อยแล้ ว
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ กรรมการอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความ
เหมาะสมของรายการ รวมทังอั
้ ตราค่าตอบแทน โดยบริ ษัทอาจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับ
ั ้ ้กลุม่ บริ ษัทจะเปิ ดเผย
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณีทงนี
รายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
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