บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

14.

รำยกำรระหว่ำงกัน

14.1 รำยละเอียดรำยกำรระหว่ำงกัน
บริษัทมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทารายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และบริษัทที่
เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2558 สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 6 เดือนแรกของปี 2559
สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีรายละเอียดดังนี้
มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
บุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง
1. นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

1. กำรให้เช่ำที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำง
บริษัทเช่าที่ดินจานวน 5 แปลง พร้อมสิ่งปลูกสร้าง
ละ 45.25 ของทุนชาระแล้วของบริษัท
สาหรับเป็นที่ตั้งโรงงานและสานักงาน ตั้งอยู่ที่เลขที่
กรรมการบริษัท
270 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งใต้ แขวงหนองแขม
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
เขตหนองแขม กรุงเทพฯ (โฉนดเลขที่ 17160, 21970,
รองประธานกรรมการบริษัท
21971, 28867 และ 34571 เนื้ อ ที่ ร วม 11ไร่ 2 งาน
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
99 ตารางวา) ระยะเวลาการเช่ า 15 ปี อายุสั ญ ญา
ตั้ ง แต่ 21 มิ ถุ น ายน 2559 ถึ ง 20 มิ ถุ น ายน 2574
อัตราค่าเช่าเดือนละ 241,000 บาท/เดือน โดยอัตรา
ค่าเช่าจะปรับขึ้นร้อยละ 5 ทุก 5 ปี

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คดิ เป็นสัดส่วนร้อย
-

หมายเหตุ : สามารถศึกษารายละเอียดสัญ ญาเช่า
เพิ่มเติมได้ในส่วนที่ 2.2.5 ทรัพย์สินที่ใช้
ในการประกอบธุรกิจ ข้อ 5.3.1
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6 เดือนแรกปี
ปี 2558 สิ้นสุด
2559 สิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
30 มิ.ย. 2559
2.33

1.46

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

บริษัท เช่าที่ ดิ น จานวน 5 แปลง สาหรับ เป็น ที่ ตั้ งโรงงาน
และสานักงาน จากนายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์โดยมีอัตราค่าเช่า
241,000 บาท/เดือน อ้างอิงตามรายงาน
ประเมินราคาค่ าเช่า ซึ่งจัด ทาโดยบริษัท สยามแอพเพอซัล
แอนด์ เซอร์วิส จากัด ซึ่งเป็นบริษัท ประเมินราคาทรัพย์สิน
อิสระ ที่ได้รับการเห็นชอบจากสานักงาน ก.ล.ต. ผู้ประเมิน
คือนายชลัท สินศุภรัตน์(ผู้สารวจและประเมินมูลค่าทรัพย์สนิ
(วส.897)) และ นายวรชิต สุรการวิทย์ ผู้ประเมินหลักชั้นวุฒิ
(วฒ.062) ประเมินราคาเมื่อวันที่ 21 ตุล าคม 2558 ด้วยวิธี
เปรียบเทียบกับข้อมูลราคาตลาด โดยประเมินราคาค่าเช่า
มู ล ค่ า 240,700 บาท/เดื อ น ซึ่ ง ค่ า เช่ า ตามสั ญ ญ าเช่ า
ดั งกล่ าวสูงกว่า ราคาตลาดเปรียบเที ยบร้อยละ 0.13 ของ
ราคาตลาดเปรียบเทียบ
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
บุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

6 เดือนแรกปี
ปี 2558 สิ้นสุด
2559 สิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
30 มิ.ย. 2559

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผล
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดังกล่าวมีความจาเป็นในการดาเนินธุรกิจของบริษัท
เนื่องจากบริษัทเช่าที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อเป็นโรงงาน
และสานักงาน โดยเป็นรายการที่มีความสมเหตุสมผลและมี
อัตราค่าเช่าราคาตามตลาด

2. กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงิน
ให้แก่บริษัท
- นายณรงค์ สุวัฒ นพิมพ์ ค้ าประกัน เงินกู้ยืมระยะ
สั้ น ของบริษั ท ให้ แ ก่ ส ถาบั น การเงิ น แห่ ง หนึ่ งใน
ประเทศทั้ งจ านวน โดยบริษั ท มี ว งเงิ น กู้ ยื ม รวม
514.82 ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน
- นายณรงค์ สุ วั ฒ นพิ ม พ์ ใช้ บั ญ ชี เงิน ฝากประจ า
ค้ าประกั น เงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น ของบริ ษั ท โดยค้ า
ประกันจานวน 21.80 ล้านบาท
- นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ จดจานองทรัพย์สินส่วนตัว
เป็น ประกัน เงินกู้ยืมระยะสั้น บริษัท ให้ แก่ส ถาบัน
การเงิ น ภายในประเทศ โดยไม่ คิ ด ค่ า ตอบแทน
ประกอบ ด้วย
1) จดจ านองที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 95226, 95227,
95228, 95229, 95230, 101791, 9196,
9197, 9198, 9199, 9403, 9404 และ 9416
ซึง่ ตั้งอยู่ที่ ต.หลักสอง อ.ภาษีเจริญ กทม.

หน้า 14 - 2

บริษัทมี ความจาเป็น ต้องใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบั น
การเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัทจึงกู้ยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินโดยมีทรัพย์สิน ส่วนตัวของ
คุณณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เป็นหลักประกัน และค้าประกันโดย
คุณ ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ คุณสุมานี สุวัฒนพิมพ์และคุณ เอก
สุ วั ฒ นพิ มพ์ โด ยไม่ มี ก ารคิ ดค่ าตอบ แท นในการใช้
หลักประกันหรือมีค่าธรรมเนียมในการค้าประกันแต่อย่างใด
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ ในการด าเนิ น ธุรกิจของบริษัท เนื่ องจากมีค วาม
จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
บุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

6 เดือนแรกปี
ปี 2558 สิ้นสุด
2559 สิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
30 มิ.ย. 2559

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

2) จดจ านองที่ ดิ น โฉนดเลขที่ 34571, 21970,
21971, 28867 และ 17160 ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ที่
ต.หนองแขม อ.ภาษีเจริญ กทม.
โด ย ว งเงิ น จ า น อ งที่ ดิ น 18 แ ป ล ง รว ม
229.40 ล้านบาท
- บริ ษั ท มี ย อดคงค้ า งของเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จาก
รายการดังกล่าว
2. นายเอก สุวัฒนพิมพ์

กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินให้แก่
ละ 36.25 ของทุนชาระแล้วของบริษัท บริษัท
- นายเอก สุวัฒนพิมพ์ ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น
กรรมการบริษัท
ของบริษัทให้แก่สถาบันการเงินแห่งหนึ่งในประเทศ
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
ประธานกรรมการบริหาร
ทั้ ง จ านวน โดยบริ ษั ท มี ว งเงิ น กู้ ยื ม รวม 514.82
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณา
- บริ ษั ท มี ย อดคงค้ า งของเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จาก
ค่าตอบแทน
รายการดังกล่าว

137.36

93.20

- ผู้ถือหุ้นรายใหญ่คดิ เป็นสัดส่วนร้อย
-
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137.36

93.20

บริษัทมีความจาเป็นต้องใช้เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบัน
การเงินเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ บริษัทจึงกู้ยืม
เงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินโดยมีทรัพย์สิน ส่วนตัวของ
คุณณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ เป็นหลักประกัน และค้าประกันโดย
คุณ ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ คุณสุมานี สุวัฒนพิมพ์ และคุณ เอก
สุ วั ฒ นพิ มพ์ โด ยไม่ มี ก ารคิ ดค่ าตอบ แท นในการใช้
หลักประกันหรือมีค่าธรรมเนียมในการค้าประกันแต่อย่างใด
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ ในการด าเนิ น ธุรกิจของบริษัท เนื่ องจากมีค วาม
จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
บุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง
3. นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์

ควำมสัมพันธ์

- คู่สมรสของผู้ถือหุ้นรายใหญ่(นาย
ณรงค์ สุวัฒนพิมพ์)

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

6 เดือนแรกปี
ปี 2558 สิ้นสุด
2559 สิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
30 มิ.ย. 2559

เป็นการค้าประกันวงเงินสินเชื่อกับสถาบันการเงินในประเทศ
ที่ให้การสนับสนุนวงเงินสินเชื่อเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจของ
บริษัท นอกเหนือจากหลักประกันอื่นซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไข
ของเจ้าหนี้สถาบันการเงิน

กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินให้แก่
บริษัท
- นางสุมานี สุวัฒนพิมพ์ ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้น
วงเงินเบิกเกินบัญชีของบริษัทให้แก่สถาบันการเงิน
แห่งหนึ่งในประเทศ โดยค้าประกันในวงเงิน 7.00
ล้านบาท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน
- บริ ษั ท มี ย อดคงค้ า งของเงิ น กู้ ยื ม ระยะสั้ น จาก
รายการดังกล่าว

4. บริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์
เนชั่นแนล จากัด

2.18

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของนายณรงค์ 1.บริษัทจำหน่ำยสินค้ำให้แก่บจก.เอส.โอ.เอ็ม.
สุวัฒ นพิมพ์ ซึ่งเป็น กรรมการและผู้ถือ อินเตอร์เนชั่นแนล :
หุ้นใหญ่ของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัท - มีการขายสินค้าให้บจก.เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่น
แนล
ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ คื อ นางสุ ม านี
สุวัฒนพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง(คู่สมรส) - บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าว
ของ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

70.62

22.40

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ ในการด าเนิ น ธุรกิจของบริษัท เนื่ องจากมีค วาม
จาเป็นที่จะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขในการขอรับการสนับสนุน
วงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพื่อใช้ในการดาเนินธุรกิจ
บริษัท ขายสิน ค้าผลิต ภัณ ฑ์กาวต่ างๆ ของบริษัทให้แ ก่
บจก. เอส.โอ.เอ็ม โดยมีการกาหนดส่วนลด ไม่เกินร้อยละ
- 10 จากราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ปฏิบัติต่อคู่ค้ารายอื่น
อย่ า งไรก็ ต ามทางฝ่ า ยบริ ห ารมี น โยบายหยุ ด การ
จ าหน่ า ยผลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ ห้ แ ก่ บจก. เอส.โอ.เอ็ ม ตั้ ง แต่ ช่ ว ง
8.25 ปลายปี 2558 ที่ ผ่ า นมา และ บจก. เอส.โอ.เอ็ม ชาระหนี้
เสร็จสิ้นทั้งจานวนเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั งกล่ า วมี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปตามธุ รกิ จ
การค้าปกติ และบริษัทจะดาเนินการไม่ให้มีรายการประเภท
นี้อีกในอนาคต
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บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
บุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

2.บริษัทย่อยของบริษัทจ่ำยค่ำบริหำรจัดกำร
ให้แก่บจก.เอส.โอ.เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล :
- ในช่วงเริ่มต้นการจัดตั้งบริษัทย่อย คือ บจก.อี.วี.
เอ.อิน เตอร์เนชั่น แนล บริษั ท ย่ อยดั งกล่า วไม่ มี
พนั กงานในหน่ว ยงานต่ างๆ ที่ จะด าเนิ นการจด
ทะเบี ย นและติ ด ต่ อ หน่ ว ยงานอื่ น ๆ การจั ด หา
แรงงาน ประกอบกับบริษัทไม่มีกาลังพลที่จะเข้า
ช่ ว ยเหลื อ ในการด าเนิ น การดั งกล่ า ว จึ งได้ น า
พนักงานของบจก.เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล
เข้ามาช่วยในการดาเนินการดังกล่าว โดยคิดค่า
บริหารจัดการในช่วงระยะเวลาประมาณ 3 เดือน
จนบริษัทย่อยสามารถจัดหาพนักงานเพื่อดาเนิน
ธุรกิจได้ด้วยตนเอง โดยบริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
บริหารจัดการดังกล่าว
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้กิจการที่เกี่ยวข้องกันจาก
ค่าใช้จ่ายดังกล่าว
5. บริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด

- เป็นบริษัทที่เกี่ยวข้องกันของนายณรงค์ บริษัทจำหน่ำยสินค้ำให้แก่บจก.นิวส์ อีวีเอ :

สุวัฒ นพิมพ์ ซึ่งเป็น กรรมการและผู้ถือ - มีการขายสินค้าให้บจก.นิวส์ อีวีเอ
หุ้นใหญ่ของบริษัท เนื่องจากเป็นบริษัท
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการดังกล่าว
ที่ มี ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ คื อ นางสุ ม านี
สุวัฒนพิมพ์ ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้อง(คู่สมรส)
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6 เดือนแรกปี
ปี 2558 สิ้นสุด
2559 สิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
30 มิ.ย. 2559

1.02

1.14

15.64
2.88

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผล

บริษัทย่อยจ่ายค่าบริหารจัดการให้แก่ บจก.เอส.โอ.เอ็ม.
อินเตอร์เนชั่นแนล โดยอัตราค่าบริการที่ได้รับการเสนอจาก
- บจก.เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล อยู่ในราคาที่เหมาะสม
และใกล้เคียงกับอัตราค่าบริการทั่วไป
อย่างไรก็ตาม บริษัท ไม่ได้ มีธุรกรรมใดๆ ดังกล่าวและ/
หรือใกล้เคียงกับ ธุรกรรมดังกล่าวตั้ งแต่ ปลายปี 2558 และ
บริษัทมีนโยบายไม่ทารายการดังกล่าวแล้ว และจะเป็นผู้เข้า
ช่วยเหลือด าเนิ น การต่ างๆ ให้ แก่บ ริษัท ย่อยของบริษัท เอง
โดยตรง

-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั งกล่ า วมี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปตามธุ รกิ จ
การค้าปกติ และบริษัทจะดาเนินการไม่ให้มีรายการประเภท
นี้อีกในอนาคต

บริษัท ขายสิน ค้าผลิต ภัณ ฑ์กาวต่ างๆ ของบริษัทให้แ ก่
- บจก. นิวส์ อีวีเอ โดยมีการกาหนดส่วนลด ไม่เกินร้อยละ 10
จากราคาและเงื่อนไขทางการค้าที่ปฏิบัติต่อคู่ค้ารายอื่น
0.30
อย่ า งไรก็ ต ามทางฝ่ า ยบริ ห ารมี น โยบายหยุ ด การ
จาหน่ายผลิตภัณฑ์ให้แก่ บจก. นิวส์ อีวีเอ ตั้งแต่ช่วงปลายปี
2558 ที่ผ่านมา และ บจก. นิ วส์ อีวีเอ ชาระหนี้ เสร็จสิ้นทั้ ง

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

มูลค่ำรำยกำรระหว่ำงกัน (ล้ำนบำท)
บุคคลที่อำจ
มีควำมขัดแย้ง

ควำมสัมพันธ์

ลักษณะรำยกำรระหว่ำงกัน

6 เดือนแรกปี
ปี 2558 สิ้นสุด
2559 สิ้นสุดวันที่
วันที่ 31 ธ.ค. 2558
30 มิ.ย. 2559

ของ นายณรงค์ สุวัฒนพิมพ์

ควำมจำเป็นและควำมสมเหตุสมผล
จานวนเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและมี ค วามเห็ น ว่ า
รายการดั งกล่ า วมี ค วามเหมาะสมและเป็ น ไปตามธุ รกิ จ
การค้าปกติ และบริษัทจะดาเนินการไม่ให้มีรายการประเภท
นี้อีกในอนาคต

6. บริษัท บิ๊กเจท ทราเวล จากัด

- เนื่องจากเป็นบริษัทที่ผู้ถือหุ้นใหญ่ของ บริษัทซื้อตั๋วเครื่องบินจำก บจก.บิก๊ เจท ทรำเวล:

บริษัท คือ หม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล - ในอดีตบริษัทจัดซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บจก. บิ๊กเจท
ทราเวล ส าหรั บ เพื่ อ การเดิ น ทางไปเจรจาทาง
ซึ่งเป็ น กรรมการตรวจสอบ กรรมการ
การค้ า และร่ว มงานแสดงสิน ค้ า ในต่ า งประเทศ
อิ ส ระ และประธานกรรมการสรรหา
โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้าเหมือนกับคู่ค้า
และพิจารณาค่าตอบแทน ของบริษัท
ทั่วไป ซึ่งบริษัทได้มีการเปรียบเทียบราคาก่อนการ
จั ด ซื้ อ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น โดยมี ร ายการค่ า ใช้ จ่ า ย
รายการดังกล่าว
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0.05

บริษัทซื้อตั๋วเครื่องบินจาก บจก .บิ๊กเจท ทราเวลสาหรับ
0.21 เพื่ อ การเดิ น ทางไปเจรจาทางการค้ า และการเดิ น ทางไป
ร่วมงานแสดงสินค้าในต่างประเทศ โดยมีราคาและเงื่อนไข
ท างการค้ าเห มื อ น กั บ คู่ ค้ าทั่ วไป ซึ่ ง บ ริ ษั ท ได้ มี การ
เปรียบเทียบราคาก่อนการจัดซื้อตั๋วเครื่องบิน
ทั้ งนี้ ฝ่ า ยบริห ารของบริษั ท ทมี น โยบายไม่ ด าเนิ น ธุ รกรรม
ดั ง กล่ า วตั้ ง แต่ วั น ที่ 1 กรกฎาคม 2559 และจะน าเข้ า ที่
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทใน
วันที่ 10 สิงหาคม 2559

บริษัท ซีลิค คอร์พ จำกัด (มหำชน)

14.2

ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ

ในการประชุ ม คณะกรรมการตรวจสอบครั้ งที่ 1/2559 (ครั้งแรกหลั งแปรสภาพ) เมื่ อ วั น ที่ 29 มิ ถุ น ายน 2559
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษั ท กับบริษัทหรือกับบุคคลที่
อาจมี ค วามขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์ มี ส่ วนได้ เสี ย หรือ อาจมี ค วามขั ด แย้ งทางผลประโยชน์ ในอนาคต ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่ารายการระหว่างกันต่าง ๆ
มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่
เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท

14.3

มำตรกำรหรือขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ ที่ 1/2559 (ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสาหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมตั ิการทารายการระหว่างกัน ดังนี้
มำตรกำรและขั้นตอนกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชน
จะพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้ วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็น
กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่สมเหตุสมผล
สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดาเนินการได้ ตามปกติภายใต้
หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทางคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบทุกไตรมาส
สาหรับในกรณีที่มีรายการระหว่างกันไม่เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษัทจะจัดให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญใน
การพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้
ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติ
รายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai)
แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี
ของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทา
รายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ
คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ
ระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้น ๆ
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นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต

ตามมติที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษ ัท ครั้งที่ 1/2559 (การประชุม ครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวัน ที่
29 มิถุนายน 2559 ได้กาหนดนโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้
นโยบำยหรือแนวโน้มกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญอิสระเฉพาะด้านหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็น
ต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบี ยนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม
เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจาปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ
ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามนโยบายการทารายการระหว่างกัน ที่ได้
กาหนดขึ้นและกรรมการจะต้องไม่อนุมัตริ ายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใด
กับบริษัท และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและการ
ได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีโดยเคร่งครัด นอกจากนี้
บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
ทั้งนี้ รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้นคาดว่าจะเป็นลักษณะรายการการเช่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
และการค้าประกันหนี้สินของบริษัทในนามส่วนบุคคล ซึ่งจะไม่มีการคิดค่าตอบแทนกับทางบริษัทแต่อย่างใด
สาหรับรายการซื้อตั๋วเครื่องบินจากบริษทั บิ๊กเจท ทราเวล จากัด เพื่อเดินทางไปเจรจาทางการค้าและร่วมงานแสดง
สิน ค้าในต่างประเทศนั้น รายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการด าเนินการค้าปกติและเป็น ราคาตลาดและบริษัท จะ
ดาเนินการไม่ให้มีรายการประเภทนี้อีกในอนาคต
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กำรกำหนดนโยบำยกำรป้องกันควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กับบริษทั เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชัน่ แนล
จำกัด และบริษทั นิวส์ อีวีเอ จำกัด

ที่ผ่านมา บริษัทมีการเข้าทารายการระหว่างกันกับบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และบริษัท นิวส์ อีวี
เอ จากัด ซึ่งเป็นบริษัทที่คุณสุมานี สุวัฒนพิมพ์ (คู่สมรสของคุณณรงค์ สุวัฒนพิมพ์ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท)
เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนและชาระแล้ว ของบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด
และบริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด
เพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างบริษัทและบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด และ
บริษัท นิวส์ อีวีเอ จากัด บริษัทมีแนวทางให้ทั้ง 2 บริษัทยุติการดาเนินงานที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ดังนี้
-

ปัจจุบันทั้ง 2 บริษัทดาเนินการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดาเนินงาน โดยบริษัท เอส.โอ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่น
แนล จ ากั ด เปลี่ ย นแปลงวั ต ถุ ป ระสงค์ จ ากเดิ ม ประกอบธุ ร กิ จ ขายน้ ายาฟอกหนั ง สบู่ ฟ อกหนั ง กาว
วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเคมี ภั ณ ฑ์ เป็ น ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ผลิ ต และจ าหน่ า ยเบเกอรี่ และบริ ษั ท นิ ว ส์ อี วี เอ จ ากั ด
เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์จากเดิมประกอบธุรกิจจาหน่ายเคมีภัณฑ์ เป็นดาเนินธุรกิจให้บริการจัดนิทรรศการ
แสดงสินค้าและบริการ

-

บริษัทได้ดาเนินการให้ทั้ง 2 บริษัท ลงนามสัญญาการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกัน และดาเนินการให้ คุณเก่ง
สุวัฒนพิมพ์ (กรรมการและผู้บริหารหลั กของบริษัท อี.วี.เอ.อินเตอร์เนชั่นแนล จากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ
บริษัท) กรรมการ ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้บริหารของทั้ง 2 บริษัท ลงนามสัญญาการไม่ประกอบธุรกิจแข่งขันกันใน
นามบุคคล

ทั้งนี้บริษัทมีแนวทางและมาตรการมิให้กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทดาเนินกิจการที่อาจมีความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในอนาคต และหากในอนาคตบริษัทมีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท บริษัทจะดาเนินการตามนโยบายการทารายการระหว่างกันอย่างเคร่งครัด
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มำตรกำรคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนาเสนอรายการ
ดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม
(ยกเว้น การทาธุรกรรมรายการระหว่างกัน ที่มีข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัท
ได้อนุมัติในหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถดาเนินการได้ไว้แล้ว เมื่อครั้งการประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2559 (ครั้งแรก
ภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวัน ที่ 29 มิ ถุน ายน 2559 ทั้ งนี้ เพื่ อดูแ ลให้ รายการระหว่างกัน เป็ น ไปอย่ างยุติ ธรรมและมี
นโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลัก ทรัพ ย์ และข้อบั งคั บ ประกาศ ข้ อก าหนดของตลาดหลั กทรัพ ย์แ ห่งประเทศไทย รวมถึ งการปฏิ บั ติ ตาม
ข้อกาหนดเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของ
บริษัทจดทะเบียนอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้ บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วย
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