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12.

รายการระหว่ างกัน

12.1 สรุ ปรายการระหว่างกันของบริ ษทั กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ในระหว่างปี 2558 บริ ษทั มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษทั ที่เกี่ยวข้องและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ซึ่งผูส้ อบบัญชีได้
ระบุไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี ตามรายละเอียดได้ดงั นี้
บริ ษทั หรื อ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บจ.เอส.ที.พี.
แอสเซท
(“เอส.ที.พี.”)

ธุรกิจ

ให้เช่า
สังหาริ มทรั
พย์และ
อสังหาริ มท
รัพย์

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ

ผูถ้ ื อ หุ ้ น ร่ ว มกัน ค่าเช่าเครื่ องจักร
และญ าติ ส นิ ท
ของกรรมการ
เป็ น กรรมการ
ค่าเช่าที่ดิน
ข อ ง บ ริ ษั ท
ดังกล่าว

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

1,349

- บริ ษทั ขายอะไหล่เครื่ องจักรที่ใช้ในการซ่อม
เครื่ องจักรที่เช่ามาโดยราคาที่เรี ยกเก็บบวกกําไร อัตรา
ร้อยละ 15
- บริ ษทั เช่าที่ดิน (พื้นที่ 10-2-60 ไร่ ตั้งอยูท่ ี่ ถนนพระยา
สุเรนท์ แขวงบางชัน เขตมีนบุรี กรุ งเทพมหานคร)
สําหรับจัดเก็บเครื่ องจักรขนาดใหญ่
- อัตราค่าเช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึ่งตํ่ากว่าอัตราค่าเช่า
ในตลาด (ราคาตลาด 250,000 บาท) โดยนโยบายใน
การคิดราคาระหว่างกันในอนาคตจะเป็ นอัตราที่ไม่สูง
ไปกว่าราคาตลาด หากในอนาคตมีการปรับราคาค่าเช่า
ที่ดินให้เทียบเคียงกับราคาตลาด บริ ษทั จะมีคา่ เช่า
เพิ่มขึ้นเป็ นจํานวน 190,000 บาท ต่อมาในเดือน ก.ค.ธ.ค. 2558 อัตราค่าเช่าเดือนละ 400,000 บาท

2,760

ค่า
สาธารณูปโภค

3,964

ค่าเช่า
ยานพาหนะ

168

- อายุสญ
ั ญา 1 ปี (มค.-ธค. 2558) โดยสามารถต่อสัญญา
เมื่อครบกําหนด
- บริ ษทั จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งโดยไม่มีคา่ บริ การ
เพิ่มเติม
- บริ ษทั จ่ายค่าเช่าในอัตราที่ต่าํ กว่าราคาตลาด โดยจ่าย
ค่าเช่าเครื่ องเจาะเดือนละ 75,000 -120,000 บาท (ราคา
ตลาด: 150,000 บาท) และค่าเช่าเครนเดือนละ 50,000
- 65,000 บาท(ราคาตลาด: 120,000 – 130,000 บาท)
โดยนโยบายในการคิดราคาระหว่างกันในอนาคตจะ
เป็ นอัตราที่ไม่สูงไปกว่าราคาตลาด
- อายุสญ
ั ญา 1 ปี (มค.-ธค.2550) โดยสามารถต่อสัญญา
เมื่อครบกําหนด

SEAFCO PUBLIC COMPANY LIMITED 83
แบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี 2556

บริ ษทั หรื อ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
บจ. อี.ดี.อี.
(“อี.ดี.อี.”)

ธุรกิจ

ความสัมพันธ์

ลักษณะของ
รายการ

มูลค่าของรายการ
(พันบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รับจ้าง
ทดสอบ
คุณภาพ
เสาเข็ม

ผู ้ ถื อ หุ ้ น ข อ ง
บริ ษั ท ดั ง กล่ า ว
เป็ น ญ าติ ส นิ ท
ของผูถ้ ือหุน้

ค่าจ้างในการ
ทดสอบเสาเข็ม

3,828

- อี.ดี.อี.ดําเนินการทดสอบเสาเข็มให้แก่ลูกค้าของบริ ษทั
เนื่ องจากความจําเป็ นที่ตอ้ งมีบริ ษทั ที่เป็ นกลาง
ดําเนินการดังกล่าว
- บริ ษทั จ่ายในอัตราที่ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของ
อี.ดี.อี (ราคา ตลาด)

ค่า
สาธารณูปโภค

610

- บริ ษทั จ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริ งโดยไม่มีคา่ บริ การ
เพิ่มเติม

รับจ้างขุดดิน

-

- บริ ษทั อัลเท็มเทค จํากัด คิดค่าดําเนินการขุดดินเท่ากับ
ราคาตลาด ไม่แตกต่างจากลูกค้ารายอื่นของบริ ษทั
อัลเท็มเทค จํากัด

-

- บริ ษทั นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ ง คอนสตรัคชัน่ จํากัด
คิดค่ารับเหมาก่อสร้างในราคาตลาด ไม่แตกต่างจาก
ลูกค้ารายอื่นของบริ ษทั นิวเทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ ง
คอนสตรัคชัน่ จํากัด

บจ.อัลเท็มเทค

รับเหมา
ก่อสร้าง
(รับจ้างขุด
ดิน)

ผู ้ ถื อ หุ ้ น แ ล ะ
กรรม การใน
บริ ษทั ย่อย

บริ ษทั นิว
เทคโนโลยี เอ็น
จิเนียริ่ ง คอน
สตรัคชัน่ จํากัด

รับเหมา
ก่อสร้าง

ผู ้ ถื อ หุ ้ น แ ล ะ รับเหมาก่อสร้าง
กรรม การใน
บริ ษทั ย่อย

12.2 มาตรการหรื อขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหว่ างกัน
มีขอ้ กําหนดให้บริ ษทั และบริ ษทั ย่อยที่จะทําธุ รกรรมระหว่างกันกับกรรมการ ผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่มีความเกี่ ยวข้อง
ต้องนําข้อตกลงดังกล่ าวไปขออนุ ม ตั ิ จากคณะกรรมการ หรื อขออนุ ม ตั ิ ในหลักการจากคณะกรรมการก่ อนที่ จะทําธุ รกรรม แม้
ธุรกรรมดังกล่าวจะเป็ นรายการธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ ไป ซึ่ งเดิมฝ่ ายบริ หารสามารถ
อนุ มตั ิ รายการดังกล่ าวได้เองโดยไม่ต้องขออนุ มตั ิ จากคณะกรรมการ ดังนั้นจึ งขออนุ มตั ิ ในหลักการเกี่ ยวกับข้อตกลงทางการค้า
โดยทัว่ ไปในการทําธุ รกรรมระหว่างบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยกับกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารหรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องอาจมีรายการค่าเช่าใน
ทรัพย์สิน, ค่าสาธารณู ปโภค, ค่าบริ การต่างๆ, ให้กูย้ ืมระหว่างกัน, ซื้ อขายวัตถุดิบ จึงขออนุ มตั ิในหลักการให้ฝ่ายบริ หารสามารถ
อนุ มตั ิการทําธุ รกรรมดังกล่าว โดยมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดี ยวกับที่ วิญญู ชนพึงกระทํากับคู่สัญญาทัว่ ไปในสถานการณ์
เดียวกัน ด้วยอํานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริ หาร หรื อบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
12.3 รายการระหว่ างกัน
บริ ษทั เปิ ดเผยรายการระหว่างกันในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (56-1) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับ
การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั

