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11. รายการระหวางกัน
11.1 รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัท ระหวางป 2547
11.1 ก รายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัท
- รายการซื้อและขายสินคาระหวางบริษัท กับ บริษัทยอย เปนไปตามราคาที่ตกลงรวมกันโดยอิงจากราคาตลาด
สําหรับสวนที่ซื้อขายกับบริษัทรวม และบริษัทที่เกี่ยวของกัน คิดราคาโดยใชราคาที่ใกลเคียงกับที่คิดบุคคลภายนอก โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ป 2547
- ระหวาง บริษัท กับ ซินเน็ค
ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
ลูกหนี้อื่นๆ
เจาหนี้การคา
คาใชจายคางจาย
มูลคาการขายสินคา
มูลคาขายทรัพยสิน
มูลคาการซื้อสินคา
มูลคารายไดคาบริการและบริหารคลังสินคา
ภูมิภาค
มูลคารายไดคาลิขสิทธิ์

มูลคา
(บาท)
32,124,579.73
4,658,340.23
1,202,057.51
473,399.01
212,210,165.42
353,589.00
9,173,584.94
1,038,400.00
4,887,765.55

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการที่เกิดจากการซื้อ-ขายสินคา /
ทรัพยสิน กรรมการตรวจสอบเห็นวา
เปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยใช
ราคาตลาดใกลเคียงกับที่ขายใหแก
บุคคลภายนอก

รายการเกี่ยวกับคาบริการ / คาลิขสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนไปตาม
สัญญาที่ตกลงรวมกัน

- ระหวาง บริษัท กับ สยามเพรส
ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
คาใชจายคางจาย
มูลคาการขายสินคา
มูลคาการซื้อสินคา

มูลคา
(บาท)
3,051,754.11
96,888.50
8,717,442.90
90,550.00

เงินใหกูยืมระยะสัน้
ดอกเบี้ยรับ

38,420,000.00
12,244.11

สวนที่ 2 หนาที่ 52

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการที่เกิดจากการซื้อ-ขายสินคา/
ทรัพยสิน กรรมการตรวจสอบเห็นวา
เปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยอิง
ราคาตลาดคิดราคาใกลเคียงกับที่ขาย
ใหแกบุคคลภายนอก
รายการเกี่ยวกับการใหกูยืม กรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาเปนการชวยเหลือ
สนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจของบริษัท
ในเครือในฐานะผูถอื หุนรายใหญ โดยใน
การใหกูยืมเปนไปตามหลักเกณฑการให
กูยืมปกติทั่วไป

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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- รายการสินทรัพยและหนี้สินระหวางกัน บริษัทใหกูยืมแกบริษัทยอย คือบริษัท สยามเพรส จํานวน 38.42 ลานบาท
โดยคิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.35-3.5 ตอป ซึ่งเปนตนทุนที่บริษัทไดกูยืมมาจากธนาคารและนํามาใหกูยืมตอ
ไตรมาส 3 ป 2548
- ระหวาง บริษัท กับ ซินเน็ค
ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
เจาหนี้การคา
มูลคาการขายสินคา/บริการ
มูลคาการซื้อสินคา

มูลคา
(พันบาท)
37,021
1,816
149,225
7,532

มูลคาใชจายดานเทคนิค/เครื่องหมายการคา
ลิขสิทธิ์ และคาใชจา ยอื่นๆ

497

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
รายการที่เกิดจากการซื้อ-ขายสินคา /
ทรัพยสิน กรรมการตรวจสอบเห็นวา
เปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ เปนราคา
ที่ตกลงรวมกันโดยอิงจากราคาตลาด
ใกลเคียงกับที่ขายใหแกบุคคลภายนอก
รายการเกี่ยวกับคาบริการ / คาลิขสิทธิ์
กรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนไปตาม
สัญญาที่ตกลงรวมกัน

- ระหวาง บริษัท กับ สยามเพรส
ลักษณะรายการ
ลูกหนี้การคาและตั๋วเงินรับ
เจาหนี้การคา(ลดหนี้)และตั๋วเงินจาย
มูลคาการขายสินคา
มูลคาการซื้อสินคา

มูลคา
(พันบาท)

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ

9,360
1,007
34,459
1,071

ลูกหนี้อื่นๆ

7,355

มูลคาใชจายดานเทคนิค/เครื่องหมายการคา
ลิขสิทธิ์ และคาใชจา ยอื่นๆ

3,149

เงินกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยรับ

3,000
217
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รายการที่เกิดจากการซื้อ-ขายสินคา/
ทรัพยสิน กรรมการตรวจสอบเห็นวา
เปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยอิง
ราคาตลาดคิดราคาใกลเคียงกับที่ขาย
ใหแกบุคคลภายนอก
เปนเงินทดลองจายเนื่องจากการขยายงาน
ของบริษัทสยามเพรส
กรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาเปนการสนับสนุนการ
ดําเนินงานของบริษัทยอย
รายการเกี่ยวกับคาใชจายดานเทคนิค/
คาลิขสิทธิ์ กรรมการตรวจสอบเห็นวา
เปนไปตามสัญญาที่ตกลงรวมกัน
รายการเกี่ยวกับการใหกูยืม /ดอกเบี้ยรับ
กรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการ
ชวยเหลือสนับสนุนการดําเนินงานธุรกิจ
ของบริษัทในเครือในฐานะผูถือหุนราย
ใหญ
โดยในการใหกูยืมเปนไปตาม
หลักเกณฑการใหกูยืมปกติทั่วไปและได
มีการชําระคืนครบถวนแลว โดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3.35-3.50 ตอป

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
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11.1 ข รายละเอียดรายการระหวางกันของซินเน็ค
ป 2547
บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยว
ความสัมพันธ
ลักษณะรายการ
โยงกัน
King’s Eye Investment King’s Eye Investment Ltd. King’s Eye Investment Ltd. มีการทําสัญญากับทาง
Ltd.
เปนผูถอื หุนใหญรอยละ 49 ซินเน็ค ในการใหสิทธิในการใชซอฟทแวร Global
ในซินเน็ค
System และสิทธิในการใชเครื่องหมายการคา
เจาหนี้อื่น

Synnex Technology Synnex
Technology เจาหนี้คางจาย
International Corp.
International Corp. เปนผูถือ คาใชจายดานเทคนิค
หุนทั้งหมดของ King’s Eye
Investment Ltd. ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญในซินเน็ค
รายการซื้อสินคาประเภท RAM
รายการขายสินคาอุปกรณคอมพิวเตอร

Synnex Australia Pty. King’s Eye Investment Ltd. รายการขายสินคาอุปกรณคอมพิวเตอร
Ltd.
เปนผูถือหุนทั้งหมดของ
Synnex Australia Pty. Ltd.

มูลคา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
(บาท)
25,000,000.00 กรรมการตรวจสอบเห็นวา คาใชจาย
ดังกลาวเปนไปตามสัญญาการใหสิทธิ
ในการใชซอฟทแวร Global System
25,000,000.00 และสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาลง
วันที่ 1 มกราคม 2544 ซึ่งเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาปรกติ
ในราคา
สมเหตุสมผล
6,032,607.09 กรรมการตรวจสอบเห็นวา เปนไปตาม
5,603,121.62 เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไวรวมกัน
เปนการใหการสนับสนุนและบํารุงรักษา
ซอฟทแวร ลงวันที่ 1 มกราคม 2544 ซึ่ง
เปนไปตามเงื่อนไขการคาปรกติ
107,619,677.70 กรรมการตรวจสอบเห็นวา เปนการซื้อ
121,749,087.42 ขายสินคาตามปกติของธุรกิจ โดยซื้อ
ปริมาณมากเพื่อใหไดสินคาราคาถูก และ
ราคาสินคาเปนราคาที่ตกลงซื้อขายเฉพาะ
ภายในกลุม Synnex เทานั้น (ราคาตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่ม) ซึง่ ใกลเคียงกับราคาที่
ซื้อขายกับบุคคลทั่วไป
12,552,699.60 กรรมการตรวจสอบเห็นวา เปนการซื้อ
ขายสินคาตามปกติของธุรกิจ และราคา
สินคาเปนราคาที่ตกลงซื้อขายเฉพาะ
ภายในกลุม Synnex เทานั้น (ราคาตนทุน
บวกกําไรสวนเพิ่ม) ซึง่ ใกลเคียงกับราคาที่
ซื้อขายกับบุคคลทั่วไป

ไตรมาส 3 ป 2548
บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยว
ความสัมพันธ
ลักษณะรายการ
โยงกัน
King’s Eye Investment King’s Eye Investment Ltd. เจาหนี้อื่น ๆ
Ltd.
เปนผูถอื หุนใหญรอยละ 49 มูลคาใชจายดานเทคนิค/เครื่องหมายการคา
ในซินเน็ค
และคาใชจายอื่นๆ

Synnex Technology Synnex
Technology เจาหนี้อื่นๆ
International Corp.
International Corp. เปนผูถือ มูลคาใชจายดานเทคนิค/เครื่องหมายการคา
หุนทั้งหมดของ King’s Eye และคาใชจายอื่นๆ
Investment Ltd. ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญในซินเน็ค
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ลิขสิทธิ์

ลิขสิทธิ์

มูลคา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
(พันบาท)
21,000 กรรมการตรวจสอบเห็นวา คาใชจาย
21,000 ดังกลาวเปนไปตามสัญญาการใหสิทธิ
ในการใชซอฟทแวร Global System
และสิทธิในการใชเครื่องหมายการคาลง
วันที่ 1 มกราคม 2544 ซึ่งเปนไปตาม
เงื่อนไขการคาปรกติ และเปนไปตาม
สัญญาที่ทําไวและตกลงรวมกัน
1,644 กรรมการตรวจสอบเห็นวา เปนไปตาม
1,644 เงื่อนไขสัญญาที่ตกลงไวรวมกันตาม
เงื่อนไขการคาปกติ

บริษัท ที.เค.เอส. เทคโนโลยี จํากัด (มหาชน)
บุคคล / นิติบุคคลที่เกี่ยว
โยงกัน

ความสัมพันธ
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ลักษณะรายการ

เปนรายการซื้อสินคา
บริษัท ซินิธคอมพ จํากัด

บริษัทรวม – การถือหุน ขายสินคา
ทางออม
รายไดคาบริการและบริหารคลัง
คาบริการดานเทคนิค/คาลิขสิทธิ์

มูลคา
ความเห็นกรรมการตรวจสอบ
(พันบาท)
360 กรรมการตรวจสอบเห็นวา เปนการซื้อ
ขายสินคาตามปกติของธุรกิจ
3,579 เปนการขายสินคาตามราคาปกติในราคาที่
ใกลเคียงกับที่ขายบุคคลภายนอก
211 เปนไปตามเงื่อนไขสัญญาที่ไดตกลง
60 รวมกัน

11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
การทํารายการระหวางกันจะตองมีการเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยตองมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดวย ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิในการออกเสียงลง
มติในการทํารายการระหวางกันนั้นๆ
11.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแนวโนมการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน
มี
ความเห็นวา จะมีนอยลงในอนาคต และถามี ใหปฏิบัติตามระเบียบปฏิบัติการทํารายการระหวางกันตามที่ระบุไวในขอ 11.2
ทั้งนี้ปจจุบันไมมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนถือหุนในบริษัทยอยและบริษัทรวมเกินกวารอยละ
5.00 โดยทางบริษัทมีนโยบายที่จะถือหุนโดยตรงในบริษัทยอย และบริษัทรวม
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