สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

11. รายการระหวางกัน
ในอดีต บริษัทมีกลุมอารซิลอรเปนผูถือหุนรายใหญเดิม โดยบริษัทมีการคาขายกับบริษัทในเครือของอารซิลอร ทําใหบริษัทมีรายการบัญชีกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน สวนใหญ
ของหนี้สิน และตนทุนและคาใชจาย และสวนหนึ่งของสินทรัพยและรายไดของบริษัทเกิดขึ้นกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดย ราคาขายที่บริษัทมีกับบริษัทที่เกี่ยวของกันและราคาวัตถุดิบที่
บริษัทซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของกันมีราคาใกลเคียงกับราคาขายที่บริษัทมีกับบุคคลอื่น อยางไรก็ตาม ในเดือนมีนาคม 2547 ผูถือหุนรายใหญเดิมของบริษัท (กลุมอารซิลอร) ไดขาย
หุนทั้งหมดใหกับผูถือหุนรายหนึ่งของบริษัท ทําใหบริษัทไมไดแสดงรายการที่มีกับผูถือหุนเดิมหลังจากนั้นเปนรายการกับบริษัทที่เกี่ยวของกัน ทั้งนี้ รายการระหวางกันของ บมจ. ไทย
นอคซ สเตนเลส กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง และบริษัทที่เกี่ยวของ สรุปไดดังนี้
11.1. รายการระหวางกันกับผูถือหุนและบริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัทที่เกี่ยวของ
อารซีลอร

ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่ (1) รายการคาธรรมเนียมรับ
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน ความชวยเหลือทางการบริหาร
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน (2) รายการเจาหนี้การคา
ของบริษัทอีกตอไป
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สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2546
(พันบาท)
31,232

8,033

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2547
(พันบาท)
-

-

ลักษณะของรายการระหวางกัน
อาร ซีล อร เป นผูใ หคําปรึกษาในดานการ
บริหารกับบริษัท โดยบริษัทจะชําระคา
ธรรมเนี ย มรั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการ
บริหารใหกับ อารซีลอร
เปนรายการคงคางจากการซื้อสินคาจาก
อารซีลอร

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

อารซีลอร สแตนเลส
อินเตอรเนชั่นแนล

ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่ (1) รายการซื้อสินคา
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม (2) รายการคานายหนา
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
(3) รายการเจาหนี้การคา

อารซีลอร สแตนเลส ยูเอสเอ

อารซีลอร สแตนเลส
ออสเตรเลีย

(4) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน
เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่ (1) รายการขายสินคา
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม (2) รายการลูกหนี้การคา
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่ (1) รายการลูกหนี้การคา
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
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สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2546
(พันบาท)
1,913,402

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2547
(พันบาท)
226,719

131,890

32,185

1,004,102

-

55,367

-

308,228

79,977

52,573

-

(24)

-

ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบผานอารซีลอร สแตนเลส
อินเตอรเนชั่นแนล โดยราคาซื้อขายเปน
ราคาตลาด
บริ ษั ท จ า ยค า นายหน า ให กั บ อาร ซี ล อร
สแตนเลส อินเตอรเนชันเนลสําหรับผลิต
ภัณฑสวนที่ขายผานอารซีลอร สแตนเลส
อินเตอรเนชันเนล ในตางประเทศ
เปนรายการคงคางจากการซื้อสินคาจาก
อารซีลอร สแตนเลส อินเตอรเนชั่นแนล
เปนรายการคงคางจากคานายหนา
บ ริ ษั ท ข า ย สิ น ค า ใ ห กั บ อ า ร ซี ล อ ร
สแตนเลส ยูเอสเอ โดยราคาซื้อขายเปน
ราคาตลาด
เปนรายการคงคางจากการขายสินคาให
กับ อารซีลอร สแตนเลส ยูเอสเอ
เปนรายการคงคางจากการขายสินคาให
กับ อารซีลอร สแตนเลส ออสเตรเลีย

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ
อารซีลอร สแตนเลส ไชนา

ความสัมพันธกับบริษัท

เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
ยูยีน แอนด เอ แอล แซด เอส. เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่
เอ. (ฟรานซ)
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป

ลักษณะรายการ
(1) รายการขายสินคา

(2) รายการลูกหนี้การคา

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2546
(พันบาท)
201,616

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2547
(พันบาท)
50,434

22,784

-

1,504,088

-

11,757

-

(3) รายการลูกหนี้การคา

(312)

-

(4) รายการเจาหนี้การคา

1,777,315

-

151,075

-

(1) รายการซื้อสินคา

(2) รายการคาธรรมเนียมรับ
ความชวยเหลือทางการบริหาร

(5) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

สวนที่ 2 หนา 58

ลักษณะของรายการระหวางกัน
บ ริ ษั ท ข า ย สิ น ค า ใ ห กั บ อ า ร ซี ล อ ร
สแตนเลส ไชนา โดยราคาซื้อขายเปน
ราคาตลาด
เปนรายการคงคางจากการขายสินคาให
กับ อารซีลอร สแตนเลส ไชนา
บริษัทซื้อวัตถุดิบจากยูยีน แอนด เอ แอล
แซด เอส. เอ. (ฟรานซ) โดยราคาซื้อขาย
เปนราคาตลาด
ยูยีน แอนด เอ แอล แซด เอส. เอ.
(ฟรานซ) เปนผูใหคาํ ปรึกษาในดานการ
บริหารกับบริษัท โดยบริษัทจะชําระคา
ธรรมเนี ย มรั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการ
บริหารใหกับ เอ แอล แซด เอส. เอ.
(ฟรานซ)
เปนรายการคงคางจากการขายสินคาให
กับ ยูยีน แอนด เอ แอล แซด เอส. เอ.
(ฟรานซ)
เปนรายการคงคางจากการซื้อสินคาจากยู
ยีน แอนด เอ แอล แซด เอส. เอ.
(ฟรานซ)
เปนคาใชจายคางจายจากคาสิทธิ ซึ่งเกิด
จากการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
กับบริษัทและคาธรรมเนียมรับความชวย
เหลือทางการบริหาร

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

ยูยีน แอนด เอ แอล แซด เอส. เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่ (1) รายการซื้อสินคา
เอ.
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม (2) รายการคาธรรมเนียมรับ
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน ความชวยเหลือทางการบริหาร
ของบริษัทอีกตอไป

ยูยีน แอนด เอ แอล แซด เอส. เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่
เอ. (เบลเยี่ยม)
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
ยูซินอร
เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2546
(พันบาท)
3,987,340

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2547
(พันบาท)
1,226,003

-

15,762

(1) รายการซื้อสินคา

26,438

-

(1) รายการคาธรรมเนียมรับ
ความชวยเหลือทางการบริหาร

29,292

9,110

(2) รายไดจากการยกหนี้
(3) รายการดอกเบี้ยจาย

1,284,548
117,286

7,066

(4) รายการเจาหนี้การคา

46,532

-

(5) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

7,767

-
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ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทซื้อวัตถุดิบจากยูยีน แอนด เอ แอล
แซด เอส. เอ. โดยราคาซื้อขายเปนราคา
ตลาด
ยูยีน แอนด เอ แอล แซด เอส. เอ. เปนผู
ใหคําปรึกษาในดานการบริหารกับบริษัท
โดยบริษัทจะชําระคาธรรมเนียมรับความ
ชวยเหลือทางการบริหารใหกับ เอ แอล
แซด เอส. เอ.
บริษัทซื้อวัตถุดิบจากยูยีน แอนด เอ แอล
แซด เอส. เอ. (เบลเยี่ยม) โดยราคาซื้อ
ขายเปนราคาตลาด

ยู ซิ น อร เ ป น ผู ใ ห คําปรึ ก ษาในด า นการ
บริหารกับบริษัท โดยบริษัทจะชําระคา
ธรรมเนี ย มรั บ ความช ว ยเหลื อ ทางการ
บริหารใหกับ ยูซินอร
เปนรายไดจากการยกหนี้ดอกเบี้ยคางจาย
เปนดอกเบี้ยที่เกิดจากเงินกูยืมจากยูซินอร
โดยเสียอัตราดอกเบี้ยในอัตรา
LIBOR
บวกรอยละ 0.75 ตอป (อัตราดอกเบี้ย
รอยละ 2.21 ถึง 2.32 ตอป ในป 2546)
เปนรายการคงคางจากการซื้อสินคาจากยู
ซินอร
เปนคาใชจายคางจายจากคาธรรมเนียม
รับความชวยเหลือทางการบริหาร

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธกับบริษัท

ลักษณะรายการ

ยูซินอร

เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่ (6) เงินกูและดอกเบี้ยคางจาย
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป

ยูซินอร (เซอรวิส)

เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่ (1) รายการลูกหนี้การคา
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
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สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2546
(พันบาท)
1,495,151

651

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2547
(พันบาท)
-

-

ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทกูยืมเงินจากยูซินอร โดยชําระดอก
เบี้ยในอัตรา LIBOR บวกรอยละ 0.75 ตอ
ป (อัตราดอกเบี้ยรอยละ 2.21 ถึง 2.32
ตอป ในป 2546) นอกจากนี้ บริษัทตอง
จายดอกเบี้ยสวนเพิ่มในอัตรารอยละ 2
ตอป
เนื่องจากการผิดนัดชําระจนกวา
บริษัทจะจายชําระเงินกูยืมนี้ และบริษัทมี
สิทธิเลื่อนการจายชําระ
ดอกเบี้ยที่ถึง
กําหนดชําระออกไปจนกระทั่งถึงวันที่จะมี
การตกลงรวมกัน นับจากวันที่ครบกําหนด
ชําระดอกเบี้ยคางจายจะถูกคิดดอกเบี้ยใน
อัตราเดียวกับเงินกูยืม
อยางไรก็ตาม
บริษัทไดทาํ การ Refinance โดยกูยืมเงิน
จากสถาบั น การเงิ น เพื่ อ มาคื น เงิ น กู ทั้ ง
หมด ดังนั้นนับตั้งแตงบไตรมาส สิ้นสุด
วันที่ 31 มีนาคม 2547 จะไมปรากฏราย
การดังกลาวอีกตอไป
เปนรายการคงคางจากการซื้อสินคาจาก
ยูซินอร (เซอรวิส)

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ
Uginox (Vietnam)

เมสัน มาที

นิปปอน สตีล คอรเปอรเรชั่น

ความสัมพันธกับบริษัท
เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
และมี คุณ นันทจิตร ถาวรบุตร ซึ่งเปนผู
จัดการฝายขายของบริษัท เปน
กรรมการของ Uginox (Vietnam)
เปนบริษัทในกลุมอารซิลอร ซึ่ง ณ วันที่
31 ธันวาคม 2546 กลุมอารซิลอรเปน
ผูถือหุนใหญของบริษัท คิดเปนสัดสวน
รอยละ 96.1 แต ณ วันที่ 31 มีนาคม
2547 กลุมอารซิลอรมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทอีกตอไป
ณ วันที่ 30 มิถุนายน เปนผูถือหุนของ
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.47
ภายหลังไดทาํ การควบกิจการกับ ซูมิโตโม

ลักษณะรายการ
(1) รายการขายสินคา

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2546
(พันบาท)
-

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2547
(พันบาท)
548.5

(1) รายการลูกหนี้การคา

(94)

-

(1) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

3,584

3,584

เมทัล อินดัสตรีส ลิมิเต็ด แลวเปลี่ยนชื่อ
เปน นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน แสตนเลส
สตีล คอรปอเรชั่น โดย ณ วันที่ 16
พฤศจิกายน นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน
แสตนเลส สตีล คอรปอเรชั่น ถือหุนของ
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.17
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ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทขายสินคาใหกับ Uginnox
(Vietname) โดยราคาซื้อขายเปนราคา
ตลาด

เปนรายการคงคางจากการขายสินคาให
กับ เมสัน มาที

เปนคาใชจายคางจายจากคาสิทธิ ซึ่งเกิด
จากการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
กับบริษัท

สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัทที่เกี่ยวของ

ความสัมพันธกับบริษัท

นิชชิน สตีล คอรปอรเรชั่น

ลักษณะรายการ

สําหรับปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 2546
(พันบาท)

สําหรับงวด 6 เดือน
สิ้นสุด
วันที่ 30 มิ.ย. 2547
(พันบาท)
3,584

ลักษณะของรายการระหวางกัน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน เปนผูถือหุนของ
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.47
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน เปนผูถือหุน
ของบริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.7
นิปปอน เมทัล อินดัสตรีส คัมปะ เปนผูถือหุนของบริษัท คิดเปนสัดสวน
นี ลิมิเต็ด
รอยละ 0.47

(1) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

3,584

(1) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

3,584

3,584

คาวาซากิ สตีล คอรเปอรเรชั่น1

(1) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

3,584

3,584

(1) รายการเจาหนี้บริษัทที่
เกี่ยวของกัน

3,584

3,584

เปนคาใชจายคางจายจากคาสิทธิ ซึ่งเกิด
จากการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
กับบริษัท

นิปปอน ยากิ้น โกโย คัมปะนี ลิ เปนผูถือหุนของบริษัท คิดเปนสัดสวน (1) รายการเจาหนี้บริษัทที่
มิเต็ด
รอยละ 0.29
เกี่ยวของกัน

2,236

2,236

เปนคาใชจายคางจายจากคาสิทธิ ซึ่งเกิด
จากการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
กับบริษัท

ณ วันที่ 30 มิถุนายน เปนผูถือหุนของ
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.47 แต
ณ วันที่ 16 พฤศจิกายน คาวาซากิ สตี
ล คอรเปอรเรชั่น มิไดเปนผูถือหุนของ
บริษัทอีกตอไป
ซูมิโตโม เมทัล อินดัสตรีส ลิมิ ณ วันที่ 30 มิถุนายน เปนผูถือหุนของ
เต็ด
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 0.47
ภายหลังไดทาํ การควบกิจการกับ นิปปอน
สตีล คอรเปอรเรชั่น แลวเปลี่ยนชื่อเปน

เปนคาใชจายคางจายจากคาสิทธิ ซึ่งเกิด
จากการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
กับบริษัท
เปนคาใชจายคางจายจากคาสิทธิ ซึ่งเกิด
จากการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
กับบริษัท
เปนคาใชจายคางจายจากคาสิทธิ ซึ่งเกิด
จากการใหความชวยเหลือทางดานเทคนิค
กับบริษัท

นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน แสตนเลส สตี
ล คอรปอเรชั่น โดย ณ วันที่ 16
พฤศจิกายน นิปปอน สตีล แอนด ซูมิคิน
แสตนเลส สตีล คอรปอเรชั่น ถือหุนของ
บริษัท คิดเปนสัดสวนรอยละ 1.17

1

ปจจุบัน บริษัทไดเปลี่ยนชื่อเปน เจเอฟอี สตีล คอรปอเรชั่น
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

รายการการค้ําประกัน
ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางของบริษัทไดมีการจดทะเบียนจํานองใหกับธนาคารแหงหนึ่ง ตามหนังสือสัญญาจํานองที่ดินเปนประกัน ฉบับวันที่ 19 มีนาคม 2547 เพื่อเปนประกัน
หนี้ของบริษัทที่มีตอธนาคารดังกลาวในตนเงินจํานอง จํานวน 6,613,000,000 บาท และหนี้ของบริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัท เลควูด เรียลเอสเตท จํากัด ที่มีตอ
ธนาคารดังกลาวในตนเงินจํานองจํานวน 3,136,438,250 บาท รวมเปนตนเงินจํานองภายใตสัญญาจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางดังกลาวทั้งสิ้น 9,749,438,250 บาท
เครื่องจักรของบริษัทไดมีการจํานําใหกับธนาคารดังกลาว ตามสัญญาจํานําเครื่องจักร ฉบับลงวันที่ 19 มีนาคม 2547 เพื่อเปนประกันหนี้ของบริษัท รวมถึงบริษัท เลควูดคั
นทรี่คลับ จํากัด และบริษัทเลควูด เรียลเอสเตท จํากัด ที่มีตอธนาคารดังกลาว ทั้งนี้บริษัทมีขอสัญญากับธนาคารดังกลาววาบริษัทจะดําเนินการจดทะเบียนจํานองเครื่องจักรใหแก
ธนาคารดังกลาว ในตนเงินจํานองรวม 9,749,438,250 บาท ภายใน 6 เดือนนับจากวันที่ 19 มีนาคม 2547 ซึ่งตนเงินจํานองดังกลาวจะเปนประกันหนี้ที่บริษัท รวมถึงบริษัท เลค
วูดคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัท เลควูด เรียลเอสเตท จํากัด มีตอธนาคารดังกลาว อนึ่ง บริษัทจะตองทําการโอนสิทธิในการประกันภัยใหแกธนาคารดังกลาว ภายใน 60 วันนับจากวัน
ที่ 19 มีนาคม 2547
อนึ่ง หากบริษัทเสนอขายหุนใหแกประชาชน (IPO) แลวเสร็จ และบริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด และบริษัทเลควูด เรียลเอสเตท จํากัด ไดชาํ ระหนี้ในสวนของตนทั้งหมดให
กับธนาคารดังกลาว ธนาคารดังกลาวใหถือวาเปนการแกไขหนังสือสัญญาจํานองและลดตนเงินจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง และหนังสือสัญญาจํานองเครื่องจักร (เมื่อมีการจด
ทะเบียนจํานอง) ใหมีตนเงินจํานองเพียง 6,613,000,000 บาท และใหการจํานองที่ดินและสิ่งปลูกสราง และการจํานองเครื่องจักรดังกลาวเปนประกันเพียงบรรดาภาระหนี้สินของ
บริษัทที่มีตอธนาคารดังกลาว
โดยความสัมพันธของบริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัท มีรายละเอียด ดังนี้
บริษัทที่เกี่ยวของ
บริษัท เลควูด เรียลเอสเตท
จํากัด

บริษัท เลควูดคันทรี่คลับ จํากัด

ความสัมพันธกับบริษัท
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เลควูด เรียลเอสเตท เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 66.5 และมี
(1) คุณประยุทธ มหากิจศิริ คุณ สุวิมล มหากิจศิริ คุณ อุษณีย มหากิจศิริ คุณ เฉลิมชัย มหากิจศิริ คุณ อุษณา มหากิจศิริ คุณ วัลลภ คุณานุกรกุล และ คุณ สมบัติ
เมฆไพบูลยวัฒนา เปนกรรมการรวม
(2) คุณ เฉลิมชัย มหากิจศิริ เปนผูบริหาร
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 เลควูด คันทรีคลับ เปนผูถือหุนของบริษัทในสัดสวนรอยละ 3.5 และมี
(1) คุณประยุทธ มหากิจศิริ คุณ สุวิมล มหากิจศิริ คุณ อุษณีย มหากิจศิริ คุณ เฉลิมชัย มหากิจศิริ คุณ อุษณา มหากิจศิริ คุณ วัลลภ คุณานุกรกุล และ คุณ สมบัติ
เมฆไพบูลยวัฒนา เปนกรรมการรวม
(2) คุณ เฉลิมชัย มหากิจศิริ เปนผูบริหาร
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สวนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย

บริษัท ไทยนอคซ สเตนเลส จํากัด (มหาชน)

หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
ในอดีต บริษัทมีการทําธุรกรรมการคาที่เปนรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของเปนจํานวนมาก ทั้งนี้ เนื่องจาก
บริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวเปนผูประกอบการใหญในธุรกิจเหล็กไรสนิมทั้งในประเทศและตางประเทศซึ่งมีสวนชวยเหลือและ
สนับสนุนการดําเนินธุรกิจของบริษัท เชน การจําหนายผลิตภัณฑ การจัดซื้อวัตถุดิบ การสนับสนุนทางการเงิน เปนตน อยาง
ไรก็ตาม รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนธุรกรรมการคาที่เกิดขึ้นเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และเปน
ไปตามเงื่อนไขการคาปกติเสมือนคูคาธุรกิจโดยทั่วไป ซึ่งตองพึ่งพาการซื้อผลิตภัณฑหรือบริการตอกัน โดยผูบริหารบริษัทได
กําหนดขั้นตอนในการอนุมัติธุรกรรมดังกลาวเสมือนการดําเนินการคากับลูกคาปกติโดยทั่วไปและไมมีการเลือกปฏิบัติ นอก
จากนี้ บริษัทยังมีนโยบายใหธุรกรรมที่เกิดขึ้นระหวางกันเปนไปตามกลไกราคาตลาด
มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและ
ตอเนื่อง และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันทั้ง 2 ประเภทเปนดังนี้
ธุรกรรมที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง (Regular and Continuous Transactions)
บริษัทไดกาํ หนดหลักเกณฑวาในการเขาทําธุรกรรมที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่องนั้น บริษัทจะตองเขาทําธุรกรรมที่
มีขอกําหนดรายละเอียดเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไปและเปนไปตามราคาที่ยุติธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ (Audit
Committee) ไดรับมอบหมายหนาที่ใหตรวจสอบ และ/หรือ อนุมัติหลักเกณฑหรือความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ
ระหวางกัน ตามแตที่คณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
ธุรกรรมพิเศษ (Irregular Transactions)
บริษัทมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจสอบ ใหความเห็นเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเขาทําธุรกรรมตาง ๆ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว บริษัทจะทําการวาจางผูเชี่ยวชาญ
อาทิเชน นักบัญชี หรือผูประเมินราคาซึ่งเปนอิสระและไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนในธุรกรรมนั้น ๆ เพื่อใหความเห็นที่
เปนกลาง ทั้งนี้ คณะกรรมการหรือที่ประชุมผูถือหุนจะพิจารณาทบทวนความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญ
อีกครั้งหนึ่งกอนที่จะตัดสินใจเขาทําธุรกรรมนั้น ๆ
แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหวางกันของบริษัท ในอนาคต จะเปนรายการที่ดาํ เนินการทางธุรกิจตามปกติเชนเดิม ไมมีรายการใดเปน
พิเศษ ไมมีการถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท บริษัทยอย บริษัทรวม บริษัทที่เกี่ยวของ และผูถือหุน สวนนโยบายการ
กําหนดราคาระหวาง บริษัท กับกิจการที่เกี่ยวของกันกําหนดจากราคาตามปกติของธุรกิจเชนเดียวที่กาํ หนดใหกับบุคคล/กิจ
การอื่นที่ไมเกี่ยวของกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบในการสอบทานใหบริษัทมีระบบการควบคุมภายใน
(Internal Control) และการตรวจสอบภายใน (Internal Audit) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจ
สอบยังมีหนาที่พิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการที่เกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนใหมีความถูกตองครบถวน
การเปดเผยรายการที่เกี่ยวโยงกันเปนไปตามระเบียบของสํานักงานคณะกรรมการการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีเรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล
หรือกิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งกําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
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