บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1 การปรับโครงสรางกลุมบริษัทที่เกี่ยวของเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
ในไตรมาส 4 ป 2547 กรรมการและผูถือหุนใหญของบริษัท คือ นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย และนายชูชีพ ยงวงศ
ไพบูลย ไดลาออกจากการเปนกรรมการและจําหนายหุนที่ถืออยูในบริษัทที่เกี่ยวของใหกับบุคคลอื่นที่ไมเกี่ยวของ ประกอบ
ดวย บริษัท เพิ่มชัยคาเหล็ก จํากัด (ไมไดประกอบการ) บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด (เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เพิ่มชัยเทรด
จํากัด) และกรรมการของบริษัท คือ นายกริช สุธีรชัย เปนบุตรของนายวีระชัย สุธีรชัย และนางบุญศรี สุธีรชัย เปนกรรมการ
และเปนผูถือหุนในบริษัท สินธีรชัย จํากัด บริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด บริษัท
เพิ่มสหายสตีล จํากัด และบริษัท สินธีรชัยคาเหล็ก จํากัด และนายวีระชัย สุธีรชัย เปนนาของนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย
ตอมา นายกริช สุธีรชัย ไดลาออกจากการเปนกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) ในเดือนกุมภาพันธ
2548 เพื่อเปนการปรับโครงสรางกลุมบริษัท และขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
สําหรับบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด และบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด นั้น บริษัทไดทําการซื้อสินทรัพยที่ใช
ในการดําเนินงานจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เพื่อมาดําเนินงานภายใตชื่อของบริษัท และไดทําบันทึกระหวางกัน ที่
จะหยุดดําเนินธุรกิจที่เคยดําเนินการอยูเดิม และในเดือนมีนาคม 2548 บริษทั ไดชําระหนี้คาซื้อสินทรัพยเรียบรอยแลว
สําหรับบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด บริษัทไดทําการซื้อหุนจากผูถือหุนของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ซึ่งเปนผูถือ
หุนกลุมเดียวกันกับบริษัท ทําใหปจจุบันบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
11.2 สรุปรายการระหวางกันของบริษัท บริษัทยอย และบริษัทที่เกี่ยวของหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในป 2547 และในไตรมาส 1 ป 2548 ซึ่ง
สามารถแยกเปนรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและเปนรายการที่เกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต ดังนี้
11.2.1 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นครั้งเดียว
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายแผนหลัง
คาเหล็กเคลือบสีและผนังเหล็กเคลือบสี
โดยมีนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย และนาง
ชไมพร ยงวงศไพบูลย เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม

ความสัมพันธ
กรรมการของบริษัท (ไมรวมคณะกรรมการตรวจ
สอบ) เปนกรรมการและเปนผูถือหุนในบริษัท สยาม
คัลเลอรชีท จํากัด
ปจจุบันบริษัทไดซื้อทรัพยสินและโอนการดําเนิน
งานมาอยูภายใตชื่อบริษัท และไดทําบันทึกระหวาง
กัน ที่จะหยุดดําเนินธุรกิจที่เคยดําเนินการอยูเดิม

ลักษณะและมูลคาของรายการ
1. บริษัทจําหนายเหล็กเคลือบสีใหบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ในป
2547 จํานวน 11.30 ลานบาท และใหบริการรับจางตัดและรีดขึ้น
ลอนหลังคาเหล็กเคลือบสีแกบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ในป
2547 จํานวน 23.30 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มี
ยอดลูกหนี้การคาคงคาง จํานวน 19.00 ลานบาท ซึ่งในไตรมาส 1
ป 2548 บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ไดชําระหนี้เรียบรอยแลว
2. บริษัทซื้อสินคาและวัตถุดิบ จากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ใน
ป 2547 จํานวน 56.32 ลานบาท ซึ่งเปนการซื้อตามธุรกิจปกติ
จํานวน 18.56 ลานบาท และเปนการซื้อจากการที่บริษัทไดทําการ
ซื้อทรัพยสิน และการดําเนินธุรกิจจากบริษัท สยามคัลเลอรชึท
จํากัด จํานวน 37.76 ลานบาท ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 มี
ยอดเจาหนี้การคาคงคาง จํานวน 36.53 ลานบาท ซึ่งในไตรมาส 1
ป 2548 บริษัทไดชําระหนี้เรียบรอยแลว
3. บริษัทซื้อ (1) ที่ดิน 1 แปลง ตามโฉนดเลขที่ 85143 เนื้อที่ 4 ไร 75
ตารางวาและ (2) อาคาร 3 หลัง ประกอบดวย อาคารโรงงานชั้น
เดียว อาคารเอนกประสงค อาคารโรงจอดรถ มูลคารวม 32.06 ลาน
บาท (รวมคาธรรมเนียมการโอนที่ดินจํานวน 1.06 ลานบาท) (3)
เครื่องจักรและอุปกรณ ประกอบดวย เครื่องขึ้นลอนหลังคา 5 เครื่อง
เครื่องพับงานครอบ 2 เครื่องและเครื่องตัดเหล็ก 2 เครื่อง มูลคารวม
9.25 ลานบาท (4) ยานพาหนะ จํานวน 3 คัน มูลคา 3.40 ลานบาท
(5) เครื่องมือเครื่องใชและเครื่องใชสํานักงาน มูลคา 0.89 ลานบาท
และ (6) งานระหวางการติดตั้งหลังคาโรงงาน มูลคา 5.61 ลานบาท
จากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ในป 2547 จํานวนรวมทั้งสิ้น
51.21 ลานบาท ซึ่งมียอดเจาหนี้ซื้อที่ดิน และเครื่องจักร คงคาง ณ
31 ธันวาคม 2547 จํานวน 41.77 ลานบาท ซึ่งในไตรมาส 1 ป
2548 บริษัทไดชําระหนี้เรียบรอยแลว
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
- บริษัทจําหนายเหล็กเคลือบสีใหบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เพื่อนําไปผลิตเปนแผนหลัง
คาเหล็กเคลือบสี และใหบริการรับจางตัดเหล็กเคลือบสีตามขนาดที่บริษัท สยามคัลเลอรชีท
จํากัดระบุ โดยราคาที่บริษัทจําหนายสินคา และอัตราที่ใหบริการตัดเหล็กเคลือบสี แกบริษัท
สยามคัลเลอรชีท จํากัด เปนการจําหนายและเปนอัตราการใหบริการในราคาตลาดและเปน
ราคาและเปนอัตราเดียวกันกับการจําหนายและใหบริการแกบุคคลภายนอก
- เนื่องจากเปนการซื้อสินคาและวัตถุดิบตามการคาปกติ และเปนการซื้อตามการซื้อทรัพยสิน
และการดําเนินธุรกิจจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด มาดําเนินงานภายใตชื่อบริษัท โดย
ราคาที่บริษัทซื้อสินคาและวัตถุดิบจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัดตามการคาปกติ เปน
การซื้อในราคาตลาดและเปนราคาเดียวกันกับการซื้อจากบุคคลภายนอก สวนราคาที่บริษัท
ซื้อสินคาและวัตถุดิบตามการซื้อทรัพยสินและการดําเนินธุรกิจ เปนการซื้อในทุนที่บริษัท
สยามคัลเลอรชีท จํากัดไดซื้อมา
- บริษัทซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณ ยานพาหนะ เครื่องมือเครื่องใชสํานักงาน และ
งานระหวางการติดตั้ง ซึ่งใชในการดําเนินงานจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด โดยราคา
ซื้อ ที่ดิน อาคาร เปนราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาซึ่งเทากับราคาประเมินของบริษัท ทบทวี
แอพไพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน
2547 ที่ประเมินราคาเทากับ 31 ลานบาท สําหรับราคาซื้อเครื่องจักรและอุปกรณที่บริษัทซื้อ
เปนราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาซึ่งต่ํากวาราคาประเมินของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น แอนด
เอเจนซี่ จํากัด ผูประเมินราคาอิสระ จํานวน 1.77 ลานบาท ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 25 มกราคม
2548 ที่ประเมินราคาเทากับ 11.02 ลานบาท สวนราคาซื้อรถยนต เครื่องมือเครื่องใชและ
อุปกรณสํานักงานที่บริษัทซื้อ เปนราคาตามมูลคาทางบัญชีที่เหลืออยู สวนงานระหวางการ
ติดตั้งหลังคาโรงงานที่บริษัทซื้อ เปนราคาเดียวกันกับการซื้อจากบุคคลภายนอก

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ

2. บริษัท สินธีรชัย จํากัด
ประกอบธุรกิจ จําหนายเหล็กแผนวิลาสที่
นําไปผลิตเปนบรรจุภัณฑ ประเภท ปบ
รวมทั้งคา เหล็กแผนชั้นสอง โดยมี
นายวีระชัย สุธีรชัย และนางบุญศรี สุธีรชัย
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ซึ่งนาย
วีระชัย สุธีรชัย เปนนาชายของนายชู
เกียรติ ยงวงศไพบูลย

ความสัมพันธ

นายกริช สุธีรชัยกรรมการของบริษัท มีญาติเปนผูถือ
หุนในบริษัท สินธีรชัย จํากัด
โดยบริษัท สินธีรชัย จํากัด มีผูถือหุนดังนี้
1. กลุมญาติของนายกริช สุธีรชัย รอยละ 99.09
2. อื่น ๆ
รอยละ 0.91
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2548 นายกริช สุธีรชัย ไดลา
ออกจากการเปนกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะและมูลคาของรายการ
4. บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ใหบริการติดตั้ง
หลังคากับบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ในป 2547 ซึ่ง ณ วันที่ 31
มีนาคม 2548 มียอดลูกหนี้การคาคางชําระ จํานวน 4.79 ลานบาท
และในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ได
ชําระหนี้เรียบรอยแลว
5. บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย ซื้อวัสดุสิ้นเปลือง
จากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ในป 2547 ซึ่ง ณ วันที่ 31
มีนาคม 2548 มียอดเจาหนี้การคาคางชําระ จํานวน 0.60 ลานบาท
และในเดือนพฤษภาคม 2548 บริษัทยอยไดชําระหนี้เรียบรอยแลว

1. บริษัทจําหนายเหล็กรีดเย็นใหบริษัท สินธีรชัย จํากัด ในป 2547 มูล
คา 45.38 ลานบาท ซึ่งมียอดลูกหนี้การคา คงคาง ณ 31 ธันวาคม
2547 จํานวน 7.64 ลานบาท และบริษัท สินธีรชัย จํากัด ไดชําระ
หนี้เรียบรอยแลวในไตรมาส 1 ป 2548
2. บริษัทซื้อสินคาเหล็กนําเขา ไดแก เหล็กเคลือบเคมีดวยไฟฟา เหล็ก
ชุบสังกะสี และเหล็กกลาแรงดึงสูงชุบสังกะสี จากบริษัท สินธีรชัย
จํากัด ในป 2547 จํานวน 107.72 ลานบาท ซึ่งมียอดเจาหนี้การคา
คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 24.09 ลานบาท ซึ่งบริษัทได
ชําระหนี้เรียบรอยแลวในไตรมาส 1 ป 2548
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
- บริษัทยอยใหบริการติดตั้งหลังคากับบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด โดยอัตราที่ใหบริการติด
ตั้งแกบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เปนอัตราการใหบริการในราคาตลาดและเปนอัตรา
เดียวกันกับการใหบริการแกบุคคลภายนอก

- บริษัทยอยซื้อสกรู น็อต ยางซีลิโคน สําหรับการติดตั้งหลังคาจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท
จํากัด โดยราคาที่บริษัทยอยซื้อจากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด เปนราคาซื้อในราคา
ตลาดและเปนราคาเดียวกันกับการซื้อจากบุคคลภายนอก
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการทั้งหารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวา
การทํารายการนี้ เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่
บริษัทจําหนายสินคา และอัตราที่ใหบริการเปนราคาเดียวกันกับที่จําหนายสินคาและใหบริการ
กับบุคคลภายนอก และราคาที่บริษัทซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปนราคาที่เหมาะสม
- เนื่องจากลูกคาของบริษัท สินธีรชัย จํากัด ตองการซื้อเหล็กแผนรีดเย็นพรอมกับสินคาของ
บริษัท สินธีรชัย จํากัด ดังนั้นบริษัท สินธีรชัย จํากัด จึงมาซื้อเหล็กแผนรีดเย็นจากบริษัท ซึ่ง
ราคาที่บริษัทจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นใหแกบริษัท สินธีรชัย จํากัด เปนการขายในราคา
ตลาดและเปนราคาเดียวกันกับการจําหนายใหบุคคลภายนอก
- บริษัทจําเปนตองซื้อสินคาเหล็กนําเขา จากบริษัท สินธีรชัย จํากัด เนื่องจากเดิมบริษัทไมได
มีการนําเขาสินคาเหล็กจากตางประเทศเปนประจํา แตมีการซื้อเหล็กจากตางประเทศเปน
ครั้งคราว ทําใหบริษัทไมไดขอวงเงินกูสําหรับการเปด L/C ดังนั้นบริษัทจึงซื้อผานบริษัท สิน
ธีรชัย จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่นําเขาสินคาเหล็กเปนหลัก ซึ่งราคาที่บริษัทซื้อจากบริษัท สินธีร
ชัย จํากัด เปนการซื้อในราคาตลาด และในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทไดขออนุมัติวงเงินกู
L/C จํานวน 30 ลานบาทจากสถาบันการเงินเรียบรอยแลว ทําใหบริษัทสามารถนําเขาสินคา
เหล็กไดโดยตรง
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการทั้งสองรายการดังกลาวขางตนแลวเห็น
วาการทํารายการนี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท รวมทั้ง
ราคาที่บริษัทซื้อ/ขายสินคา จากบริษัทที่เกี่ยวของเปนราคาหรืออัตราเดียวกันกับที่ทํากับบุคคล
ภายนอก

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
3. บริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
ประกอบธุรกิจ จําหนายเหล็กแผนวิลาส
และเหล็กแผนวิลาสชั้นสองที่นําไปผลิต
เปนบรรจุภัณฑ ประเภท ปบ โดยมีนาย
วีระชัย สุธีรชัย และนางบุญศรี สุธีรชัย เปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ซึ่งนายวีระชัย
สุธีรชัย เปนนาชายของนายชูเกียรติ
ยงวงศไพบูลย

ความสัมพันธ
นายกริช สุธีรชัย กรรมการของบริษัท มีญาติเปนผู
ถือหุนในบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
โดยบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด มีผู
ถือหุนดังนี้
1. กลุมญาติของนายกริช สุธีรชัย รอยละ 96.00
2. อื่น ๆ
รอยละ 4.00
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2548 นายกริช สุธีรชัย ไดลา
ออกจากการเปนกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะและมูลคาของรายการ
1. บริษัทจําหนายเหล็กรีดเย็นใหบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด ในป 2547 มูลคา 46.86 ลานบาท ซึ่งบริษัท สตีลเซ็นเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด ไดชําระคาสินคาใหบริษัทเรียบรอยแลว

2. บริษัทซื้อเหล็กชุบสังกะสีจากบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย)
จํากัด ในป 2547 จํานวน 19.42 ลานบาท ซึ่งบริษัทชําระหนี้เรียบ
รอยแลว

3. บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ประกอบดวย เครื่องจักรสําหรับ
การตัด (Cutting Machine) 2 เครื่องและเครื่องจักรสําหรับการตัด
ตามขนาด (Cut to Length Machine) 1 เครื่อง จากบริษัท สตีลเซ็น
เตอร (ประเทศไทย) จํากัด ในป 2547 จํานวน 21.86 ลานบาท ซึ่งมี
ยอดเจาหนี้การคา คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 23.38
ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทได
ชําระหนี้เรียบรอยแลว
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
- เนื่องจากลูกคาของบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ตองการซื้อเหล็กแผนรีดเย็น
พรอมกับสินคาของบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ดังนั้นบริษัท สตีลเซ็นเตอร
(ประเทศไทย) จํากัด จึงมาซื้อเหล็กแผนรีดเย็นจากบริษัท ซึ่งราคาที่บริษัทจําหนายเหล็กแผน
รีดเย็นใหแกบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและเปน
ราคาเดียวกันกับการขายใหบุคคลภายนอก
- บริษัทจําเปนตองซื้อสินคาเหล็กที่ตองนําเขาจากบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด
เนื่องจากเดิมบริษัทไมไดมีการนําเขาสินคาเหล็กจากตางประเทศเปนประจํา แตมีการซื้อ
เหล็กจากตางประเทศเปนครั้งคราว ทําใหบริษัทไมไดขอวงเงินกูสําหรับการเปด L/C ดังนั้น
บริษัทจึงซื้อผานบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่นําเขาสินคาเหล็ก
เปนหลัก โดยราคาที่บริษัทซื้อจากบริษัท สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด เปนการซื้อใน
ราคาตลาด และในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทไดขออนุมัติวงเงินกู L/C จํานวน 30 ลานบาท
จากสถาบันการเงินเรียบรอยแลว ทําใหบริษัทสามารถนําเขาสินคาเหล็กไดโดยตรง
- บริษัท ซื้อเครื่อ งจักรและอุปกรณ จากบริษัท สตีลเซ็น เตอร (ประเทศไทย) จํากัด เพื่อ เพิ่ม
กําลังการผลิตสําหรับการตัด เนื่องจากเหล็กแผนวิลาสมีความหนาใกลเคียงกับความหนา
ของเหล็กแผนรีดเย็น ประกอบกับปริมาณการใชเหล็กแผนวิลาสลดลง เนื่องจากผูบริโภคนํา
วัส ดุ อื่ น มาทดแทน เช น พลาสติ ก เป น ต น ซึ่ งราคาที่ บ ริษั ท ซื้ อ จากบริษั ท สตี ล เซ็ น เตอร
(ประเทศไทย) จํากัด เปนราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาซึ่งต่ํากวาราคาประเมินของบริษัท
ยูเค แวลูเอชั่น แอนด เอเจนซี่ จํากัด ผูประเมินราคาอิสระ จํานวน 1.08 ลานบาท ซึ่งประเมิน
เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2548 ที่ประเมินราคาเทากับ 22.94 ลานบาท
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการทั้งสามรายการดังกลาวขางตนแลวเห็น
วาการทํารายการนี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท รวมทั้ง
ราคาที่บริษัทซื้อ/ขายสินคา และราคาที่บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณจากบริษัทที่เกี่ยวของ
เปนราคาหรืออัตราเดียวกันกับที่ทํากับบุคคลภายนอก และเปนราคาที่เหมาะสมต่ํากวาราคา
ประเมินของผูประเมินราคาอิสระ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
4. บริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด
ประกอบธุรกิจจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นที่
ตัดตามขนาดที่ตองการความแมนยําสูง ซึ่ง
จําหนายใหกลุมลูกคา OEM ไดแก
ผูประกอบการตางชาติที่ใชเหล็กแผนรีด
เย็นไปปมขึ้นรูปเปนสินคา โดยมีนายวีระ
ชัย สุธีรชัย นางบุญศรี สุธีรชัย และนาย
ไพฑูรย เปรมพาณิชยนุกูล เปนกรรมการผู
มีอํานาจลงนาม ซึ่งนายวีระชัย สุธีรชัย เปน
นาชายของนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย
5. บริษัท เอเซีย เมทัล จํากัด (มหาชน)
(“AMC”) ประกอบธุรกิจจําหนายเหล็ก
แผนทั้งรีดรอนและรีดเย็น ปจจุบัน AMC
เนนการทําตลาดเหล็กแผนรีดรอนเปนหลัก
ซึ่งสินคาของ AMC ยังไมเพียงพอตอความ
ตองการของลูกคา และไมมีการทําตลาด
เหล็กแผนรีดเย็น แตเพื่อไมเปนการจํากัด
ขอบเขตการดําเนินธุรกิจ หากตลาดเหล็ก
แผนรีดรอนอิ่มตัว AMC จึงจะทําตลาด
เหล็กแผนรีดเย็น โดย AMC จําเปนตองจัด
หาเครื่องจักรและอุปกรณใหมสําหรับเหล็ก
แผนรีดเย็น ซึ่งแตกตางจากเครื่องจักรและ
อุปกรณสําหรับเหล็กแผนรีดรอน รวมถึง
การหาลูกคากลุมใหมที่เปนตลาดเหล็กรีด
เย็น
AMC มีนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย นางสาว
เพ็ญจันทร โยธินอุปไมย และนางสาวธารดี
เพียรสัมฤทธิ์ เปนกรรมการผูมีอํานาจลง
นาม ซึ่งนายชูศักดิ์ ยงวงศไพบูลย เปนพี่
ชายของนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย

ความสัมพันธ
นายกริช สุธีรชัย กรรมการของบริษัท มีญาติเปนผู
ถือหุนในบริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด
โดยบริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด มีผูถือหุน คือ
1. กลุมญาติของนายกริช สุธีรชัย รอยละ 60.00
2. อื่น ๆ
รอยละ 40.00
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2548 นายกริช สุธีรชัย ไดลา
ออกจากการเปนกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะและมูลคาของรายการ
- บริษัทจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนและชนิดแผน ใหบริษัท
เพิ่มสหายสตีล จํากัด ในป 2547 จํานวน 1.87 ลานบาท ซึ่งบริษัท
ไดรับชําระหนี้เรียบรอยแลว

นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย กรรมการของบริษัท มี
ญาติเปนผูถือหุนใน บมจ. เอเซีย เมทัล
โดยบมจ. เอเซีย เมทัล มีผูถือหุน คือ
1. กลุมญาติของนายชูเกียรติ รอยละ 68.65
2. อื่น ๆ
รอยละ 31.35

- บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดรอนจากบมจ. เอเซีย เมทัล ในป 2547
จํานวน 65.55 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดชําระหนี้เรียบรอยแลว

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
- บริษัทจําหนายสินคาใหแก บริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของกัน โดยราคา
ที่บริษัทจําหนายสินคาใหแกบริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด เปนการขายในราคาตลาดและเปน
ราคาเดียวกันกับการจําหนายใหบุคคลภายนอก
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ
นี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทจําหนายสิน
คาเปนราคาเดียวกันกับที่จําหนายสินคากับบุคคลภายนอก
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- เนื่องจากลูก คาของบริษัท ตอ งการซื้อ เหล็ก แผน รีด รอน พรอมกับสิน คาของบริษั ท โดยให
บริษัทเปนผูจัดหาเหล็กแผนรีดรอนให ดังนั้นบริษัทจึงซื้อเหล็กแผนรีดรอนตามความตองการ
ของลูกคา ซึ่งราคาที่ซื้อเปนราคาตลาดและไมแตกตางจากที่บริษัทซื้อจากบุคคลภายนอก
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ
นี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท และราคาที่บริษัทซื้อนั้น
ต่ํากวาราคาตลาดเล็กนอย

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
6. บริษัท คอสโมเรครีเอชั่น จํากัด
ประกอบธุรกิจ โบวลิ่ง โดยมีนายวีระชัย
สุธีรชัย และนางบุญศรี สุธีรชัย เปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม ซึ่งนายวีระชัย
สุธีรชัย เปนนาชายของนายชูเกียรติ ยง
วงศไพบูลย

7. บริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด
ประกอบธุรกิจ ใหบริการรับติดตั้งหลังคา
เหล็ก โดยมีนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย
และนางชไมพร ยงวงศไพบูลย เปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ความสัมพันธ
นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย และนายกริช สุธีรชัย
กรรมการของบริษัท มีญาติเปนผูถือหุนในบริษัท
คอสโมเรครีเอชั่น จํากัด
โดยบริษัท คอสโมเรครีเอชั่น จํากัด มีผูถือหุน คือ
1. กลุมญาติของนายชูเกียรติ รอยละ 2.35
2. กลุมญาติของนายกริช สุธีรชัย รอยละ 95.00
3. อื่น ๆ
รอยละ 2.65
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2548 นายกริช สุธีรชัย ไดลา
ออกจากการเปนกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน)
กรรมการของบริษัท (ไมรวมคณะกรรมการตรวจ
สอบ) เปนกรรมการและผูถือหุนในบริษัท
เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด
ซึ่งในเดือนมกราคม 2548 บริษัทไดซื้อหุนจากผูถือ
หุนของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ทําใหบริษัท
เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท

ลักษณะและมูลคาของรายการ
- บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ ประกอบดวยเครื่องสลิด 3 เครื่อง
และเครื่องสําหรับการตัด 1 เครื่อง จากบริษัท คอสโมเรครีเอชั่น
จํากัด ในป 2547 จํานวน 59.76 ลานบาท ซึ่งมียอดเจาหนี้ซื้อเครื่อง
จักร คงคาง ณ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 63.94 ลานบาท (รวม
ภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทไดชําระหนี้เรียบ
รอยแลว

- บริษัทจางบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด เพื่อรื้อและติดตั้งหลังคา
ของบริษัท ในป 2547 จํานวน 1.27 ลานบาท ซึ่งมียอดเจาหนี้ คง
คาง ณ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 1.27 ลานบาท

8. ซื้อที่ดินจาก นายวีระชัย สุธีรชัย

นายวีระชัย สุธีระชัย เปนบิดาของนายกริช สุธีรชัย
ซึ่งเปนกรรมการของบริษัท เพิ่มสินสตีล จํากัด
(มหาชน)
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2548 นายกริช สุธีรชัย ไดลา
ออกจากการเปนกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน)

- บริษัทซื้อที่ดิน 3 แปลงซึ่งติดกัน และติดกับที่ดินแปลงที่บริษัทซื้อ
จากบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด ซึ่งประกอบดวยโฉนดเลขที่
2351, 5692 และ 9750 เนื้อที่รวม 32 ไร 65.3 ตารางวา จากนาย
วีระชัย สุธีรชัย ในป 2547 จํานวน 64.33 ลานบาท ซึ่งมียอดเจาหนี้
ซื้อที่ดินคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2547 จํานวน 62.50 ลานบาท ซึ่ง
ในไตรมาส 1 ป 2548 บริษัทไดชําระหนี้เรียบรอยแลว

9. ซื้อที่ดินจาก นายชูชีพ ยงวงศไพบูลย

นายชูชีพ ยงวงศไพบูลย เปนกรรมการของบริษัท
เพิ่มสินสตีล จํากัด (มหาชน) และเปนผูถือหุนรอย
ละ 4.80 ของทุนชําระแลวหลังการเสนอขายหุนเพิ่ม
ทุน

- บริษัทซื้อที่ดิน 1 แปลง ติดกับที่ดินแปลงที่บริษัทซื้อจากบริษัท
สยามคัลเลอรชีท จํากัด ตามโฉนดเลขที่ 81270 เนื้อที่ 1 ไร 32
ตารางวา จากนายชูชีพ ยงวงศไพบูลย ในป 2547 จํานวน 2.16
ลานบาท ซึ่งมียอดเจาหนี้ซื้อที่ดินคงคาง ณ 31 ธันวาคม 2547
จํานวน 2.13 ลานบาท โดยบริษัทไดชําระหนี้เรียบรอยแลวในเดือน
มกราคม 2548
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
- บริษัทซื้อเครื่องจักรและอุปกรณเพื่อเพิ่มกําลังการผลิตสําหรับการตัดของบริษัท จากบริษัท
คอสโมเรครีเอชั่น จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมของนายวีระชัย สุธีรชัย ซึ่งเปนเครื่องจักรสําหรับ
การตัดเหล็กแผนวิลาส สามารถนํามาตัดเหล็กแผนรีดเย็นได และสภาพของเครื่องจักรและ
อุปกรณดังกลาวสามารถใชงานไดทันที โดยราคาที่บริษัทซื้อจากบริษัท คอสโมเรครีเอชั่น
จํากัด เปนราคาทุนกอนหักคาเสื่อมราคาซึ่งต่ํากวาราคาประเมินของบริษัท ยูเค แวลูเอชั่น
แอนด เอเจนซี่ จํากัด ผูประเมินราคาอิสระ จํานวน 2.58 ลานบาท ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 25
มกราคม 2548 ที่ประเมินราคาเทากับ 62.34 ลานบาท
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ
นี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท และเปนราคาที่เหมาะสม
ต่ํากวาราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ
- บริษัทจางบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ใหเปลี่ยนหลังคาเดิมของโรงงานที่ใชอยูในปจจุบัน
จากหลังคากระเบื้องใยหิน ซึ่งเริ่มผุและมีรอยแตกราว เปนหลังคาเหล็ก โดยอัตราคาจางเปน
อัตราเดียวกันกับอัตราที่บริษัทวาจางบุคคลภายนอก
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ
นี้เปน การทํารายการที่ส มเหตุส มผลเพื่ อปอ งกัน การเสีย หายที่อ าจจะเกิด ขึ้น และกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกบริษัท และอัตราคาจางเปนอัตราตลาด
- บริษทั ซื้อที่ดิน จากนายวีระชัย สุธีระชัย เพื่อใชสําหรับกอสรางโรงงานแหงใหม ซึ่งราคาที่
บริษัทซื้อจากนายวีระชัย สุธีระชัย เปนราคาที่เทากับราคาประเมินของบริษัท ทบทวี แอพไพร
ซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ที่
ตารางวาละ 5,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ
นี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท และเปนราคาที่เหมาะสม
และเทากับราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ
- บริษัทซื้อที่ดิน จากนายชูชีพ ยงวงศไพบูลย เพื่อใชกอสรางโรงงานแหงใหม ซึ่งราคาที่บริษัทซื้อ
จากนายชูชีพ ยงวงศไพบูลย เปนราคาที่เทากับราคาประเมินของบริษัท ทบทวี แอพไพรซัล
แอนด เซอรวิส จํากัด ผูประเมินราคาอิสระ ซึ่งประเมินเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2547 ที่ตา
รางวาละ 5,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการ
นี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท และเปนราคาที่เหมาะสม
และเทากับราคาประเมินของผูประเมินราคาอิสระ

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
10. การค้ําประกันวงเงินกูยืมระยะสั้นโดย นายชู
เกียรติ ยงวงศไพบูลย และนางชไมพร ยงวงศ
ไพบูลย

ความสัมพันธ
นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย เปนประธานกรรมการ
และกรรมการผูจัดการของบริษัท
นางชไมพร ยงวงศไพบูลย เปนกรรมการ และผู
อํานวยการฝายบัญชีและการเงินของบริษัท

ลักษณะและมูลคาของรายการ
บริษัทกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน จํานวน 100.00 ลานบาท ใน
ป 2547 โดยมีนายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย และนางชไมพร ยงวงศไพบูลย
เปนผูค้ําประกัน ซึ่ง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547 บริษัทมียอดเงินกูยืม
ระยะสั้น จํานวน 100 ลานบาท และ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2547 บริษัทมี
ยอดเงินกูยืมระยะสั้น จํานวน 250 ลานบาท

11. การซื้อหุนของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด

กรรมการของบริษัท (ไมรวมคณะกรรมการตรวจ
สอบ) เปนกรรมการและผูถือหุนในบริษัท
เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด
ซึ่งในเดือนมกราคม 2548 บริษัทไดซื้อหุนจากผูถือ
หุนของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด ทําใหบริษัท
เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด เปนบริษัทยอยของบริษัท

-

ในเดือนมกราคม 2548 บริษัทซื้อหุนของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค
จํากัด จากผูถือหุนเดิมของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด มูลคา 1
ลานบาท ในราคาพาร ซึ่งต่ํากวามูลคาทางบัญชี ทําใหเกิดคาความ
นิยมติดลบ จํานวน 3.95 ลานบาท ซึ่งแสดงเปนรายการปรับปรุงจาก
รายการรวมกิจการที่อยูภายใตการควบคุมเดียวกัน ในสวนของผูถือ
หุนของงบการเงินไตรมาส 1 ป 2548

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
- ในป 2547 บริษัทกูยืมเงินระยะสั้นจํานวน 100 ลานบาท เพื่อชําระคาที่ดิน เครื่องจักรและ
อุปกรณที่ซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวของ ซึ่งที่ดิน เครื่องจักรและอุปกรณดังกลาว ใชสําหรับการกอ
สรางอาคารโรงงานแหงใหมและเปนการเพิ่มกําลังการผลิตของบริษัท และในไตรมาส 1 ป 2548
ผูบริหารของบริษัทคาดวาราคาเหล็กแผนรีดเย็นมีแนวโนมปรับราคาสูงขึ้นอยางตอเนื่อง ดังนั้น
บริษัทจึงกูยืมเงินระยะสั้น จํานวน 150 ลานบาท เพื่อสั่งซื้อวัตถุดิบ และเมื่อบริษัทไดรับเงินเพิ่ม
ทุนจากการเสนอขายหุนตอประชาชน บริษัทจะนําเพิ่มทุนดังกลาวไปชําระคืนเงินกูยืมระยะสั้น
กับสถาบันการเงินตอไป
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการนี้
เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท
- บริษัทซื้อหุนของบริษัท เอส.ซี.สตีลเวอรค จํากัด เพื่อใหบริษัทสามารถใหบริการธุรกิจหลังคา
เหล็กซึ่งครอบคลุมตั้งแตการออกแบบ การถอดแบบ การประเมินราคา รวมถึงการติดตั้งดวย
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํารายการนี้
เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท

11.2.2 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นตอเนื่องในอนาคต
ชื่อ/ลักษณะการประกอบธุรกิจ
1. บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด
(เปลี่ยนชื่อจากบริษัท เพิ่มชัยเทรด จํากัด)
ประกอบธุรกิจจําหนายเหล็กแผนชั้นสอง ใช
เครื่องจักรขนาดเล็ก ใชแรงงานคนในการตัด
คัดแยก จําเปนตองใชพื้นที่ในการคัดแยก และ
จัดเก็บ ซึ่งเหล็กแผนชั้นสองจําหนายตรงใหแก
ลูกคาที่เปนอุตสาหกรรมขนาดเล็กที่นําเหล็ก
ชั้นสองมาตัดเปนแผนเพื่อนําไปใชในขบวน
การผลิต เชน โรงงานผลิต กลอนประตู บาน
พับ ชิ้นสวนจักรยาน รถเข็น เปนตน โดยมีนาง
สุภาพร สุธีรชัย นายชัยวัฒน แซอึ้ง นางสาว
โสภนา เพียรสัมฤทธิ์ และนางแสงจันทร ลี เปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ความสัมพันธ
นายชูเกียรติ ยงวงศไพบูลย และนายกริช สุธีรชัย
กรรมการของบริษัท มีญาติเปนผูถือหุนในบริษัท
เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด
โดยบริษัท เพิ่มชัย พาณิชย จํากัด มีผูถือหุน คือ
1. กลุมญาติของนายชูเกียรติ รอยละ 12.00
2. กลุมญาติของนายกริช สุธีรชัย รอยละ 65.00
3. อื่น ๆ
รอยละ 23.00
ซึ่งในเดือนกุมภาพันธ 2548 นายกริช สุธีรชัย ไดลา
ออกจากการเปนกรรมการในบริษัท เพิ่มสินสตีล
เวิคส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะและมูลคาของรายการ
1. บริษัทจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนและชนิดแผนชั้นรอง
ใหบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด ในป 2547 จํานวน 57.93 ลาน
บาท ซึ่งบริษัทไดรับชําระหนี้เรียบรอยแลว และในไตรมาส 1 ป
2548 จํานวน 20.24 ลานบาท ซึ่งมียอดลูกหนี้การคาคางชําระ
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2548 จํานวน 2.75 ลานบาท
2. บริษัทซื้อเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนชั้นหนึ่ง จากบริษทั เพิ่มชัย
พาณิชย จํากัด ในป 2547 จํานวน 73.82 ลานบาท ซึ่งบริษัทได
ชําระคาหนี้เรียบรอยแลว และในไตรมาส 1 ป 2548 จํานวน
99.48 ลานบาท ซึ่งมียอดเจาหนี้การคาคางชําระ ณ วันที่ 31
มีนาคม 2548 จํานวน 106.44 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
- บริษัทจําหนายสินคาใหแก บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด โดยราคาที่บริษัทจําหนายสินคาใหแกบริษัท
เพิ่มชัย พาณิชย จํากัดเปนการขายในราคาตลาดและเปนราคาเดียวกันกับการจําหนายใหบุคคลภาย
นอก

- เนื่องจากในการจัดซื้อเหล็กแผนชั้นสองของบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัดบางครั้ง จะมีเหล็กแผนรีด
เย็นชนิดมวนชั้นหนึ่งถูกขายมาพรอมกับเหล็กแผนชั้นรอง ซึ่งบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด ไมมีความ
ชํานาญในการขายเหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนชั้นหนึ่ง ดังนั้นบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด จึงไดนํา
เหล็กแผนรีดเย็นชนิดมวนชั้นหนึ่งมาจําหนายใหบริษัท โดยราคาที่บริษัทซื้อสินคาจากบริษัท เพิ่มชัย
พาณิชย จํากัด เปนราคาเดียวกันกับราคาที่บริษัทซื้อจากบุคคลภายนอก
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาการทํารายการทั้งสองรายการดังกลาวขางตนแลวเห็นวาการทํา
รายการนี้เปนการทํารายการที่สมเหตุสมผลเพื่อเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ราคาที่บริษัทจําหนายสิน
คาและราคาที่บริษัทซื้อสินคาเปนราคาเดียวกันกับที่จําหนายสินคาและซื้อสินคากับบุคคลภายนอก

บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
11.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวแลวมีความเห็น ดังนี้
รายการที่เกิดขึ้นตอเนื่อง เชน การจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นชั้นรองใหกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัดนั้น เปนการ
จําหนายสินคาตามการคาปกติของบริษัท โดยบริษัทไดกําหนดราคาขายสินคาและเงื่อนไขการชําระคาสินคาใหเปนไปตาม
ราคาและเงื่อนไขการขายสินคาใหกับลูกคาทั่วไปของบริษัท โดยไมมีการใหเงื่อนไขพิเศษแกบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาวแต
อยางใด สําหรับการซื้อสินคานั้น บริษัทไดสั่งซื้อเหล็กแผนรีดเย็นชั้นหนึ่งจากบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด นํามาจําหนาย
เนื่องจากบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด ไมมีความชํานาญในการขายเหล็กแผนชั้นหนึ่ง โดยราคาและเงื่อนไขที่สั่งซื้อจาก
บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัดนั้น จะเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยจะเจรจาตอรองราคาใหเปนไปตามราคาตลาด เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงความจําเปนและเงื่อนไขการคาแลว พบวา รายการระหวางกันทั้งการ
จําหนายสินคาและการซื้อสินคาดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
รายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียวและจะไมเกิดขึ้นอีก เชน การจําหนายเหล็กแผนรีดเย็นใหกับบริษัทที่เกี่ยวของนั้น เปน
การจําหนายสินคาตามการคาปกติของบริษัท โดยบริษัทไดกําหนดราคาขายสินคาและเงื่อนไขการชําระคาสินคาใหเปนไป
ตามราคาและเงื่อนไขการขายสินคาใหกับลูกคาทั่วไปของบริษัท โดยไมมีการใหเงื่อนไขพิเศษแกบริษัทที่เกี่ยวของดังกลาว
แตอยางใด สําหรับการซื้อสินคานั้น บริษัทไดสั่งซื้อสินคาเหล็กจากบริษัทที่เกี่ยวของ นํามาจําหนายเพื่อตอบสนองความ
ตองการของลูกคา และจะสั่งซื้อเมื่อมีความจําเปนเทานั้น โดยราคาและเงื่อนไขที่สั่งซื้อจากบริษัทที่เกี่ยวของนั้น จะเปนไป
ตามเงื่อนไขการคาปกติ โดยจะเจรจาตอรองราคาใหเปนไปตามราคาตลาด เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท ดังนั้น เมื่อ
พิจารณาถึงความจําเปนและเงื่อนไขการคาแลว พบวา รายการระหวางกันทั้งการจําหนายสินคาและการซื้อสินคาดังกลาว
เปนรายการที่มีความจําเปนและสมเหตุสมผล เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท สําหรับการซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและ
อุปกรณ จากบริษัทที่เกี่ยวของและบุคคลที่เกี่ยวของนั้น เปนการซื้อที่ดินสําหรับการกอสรางอาคารโรงงาน อาคารสํานักงาน
แหงใหม เนื่องจากพื้นที่อาคารโรงงานเดิมไมเพียงพอตอการขยายงาน ประกอบกับที่ดินแปลงที่ซื้อนั้น ติดกับที่ดินแปลงเดิม
ของบริษัท ซึ่งมีความสะดวกในการขยายงาน และการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ เปนการซื้อเพื่อกําลังการผลิตของบริษัท
ประกอบกับราคาที่ซื้อนั้น ราคาที่ซื้อที่ดิน อาคาร เครื่องจักรและอุปกรณเปนราคาที่ใกลเคียงกับราคาประเมินของผูประเมิน
ราคาอิสระ ดังนั้นการซื้อที่ดิน อาคารและอุปกรณดังกลาว จึงมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่อ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท สําหรับการกูยืมเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงินและมีการค้ําประกันโดยกรรมการนั้น เปนการหา
แหลงเงินกูชั่วคราวเพื่อชําระหนี้การซื้อทรัพยสินจากบุคคลที่เกี่ยวของ และเปนการกูยืมเงินเพื่อสต็อกสินคา เนื่องจากราคา
เหล็กรีดเย็นมีแนวโนมปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้นการกูยืมเงินดังกลาว จึงมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของรายการ
เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
อยางไรก็ตาม ในอนาคตเมื่อบริษัทเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว หากจําเปนตองมีรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้นตอเนื่องดังกลาว บริษัทจะขอความเห็นจากกรรมการตรวจสอบและขอใหกรรมการผูมีสวนไดเสียไมเขา
รวมประชุม ตามที่ระบุไวในขอ 11.4
11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
รายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอย ที่จะเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนได
สวนเสีย เชน การจําหนายสินคา และการซื้อสินคาเปนตน บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาความจําเปน
และความสมเหตุสมผลของรายการนั้น โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะนําราคาตลาดของผูอื่นมาเปรียบเทียบกับราคาการ
ทํารายการะหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ซึ่งกรรมการจะตองปฏิบัติ
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
ตามระเบียบที่กําหนดเกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน และจะตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัด
แยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตองนําเสนอรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะ
กรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอ
บังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย หากใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยว
ชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสิน
ใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี
สําหรับรายการระหวางกันทั้งการจําหนายสินคาและการซื้อสินคา กับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด และบริษัท
อื่นใดที่มีผูถือหุนเชนเดียวกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด รวมถึงบริษัทที่บริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด มีอํานาจควบคุม
บริษัทจะถือเสมือนวาเปนการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เปนผูพิจารณา
และใหความเห็นตอรายการดังกลาว และจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทและแบบ 56-1 ดวย
11.5 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัท สยามคัลเลอรชีท จํากัด บริษัท สินธีรชัย จํากัด บริษัท
สตีลเซ็นเตอร (ประเทศไทย) จํากัด บริษัท เพิ่มสหายสตีล จํากัด บริษัท คอสโมเรครีเอชั่น จํากัด และบริษัท เอเซีย เมทัล
จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนรายการที่เกิดขึ้นครั้งเดียว บริษัทและบริษัทยอยจะไมมีการทํารายการกับบริษัทเหลานี้อีก สําหรับ
การทํารายการระหวางกันกับบริษัท เพิ่มชัยพาณิชย จํากัด ซึ่งเปนการทํารายการอยางตอเนื่อง เปนการคาที่เปนธุรกิจปกติ
และมีราคาตลาดอางอิง อยางไรก็ตามหากบริษัทและบริษัทยอยทํารายการระหวางกันกับบริษัทเหลานี้ในอนาคต รวมทั้ง
บริษัทอื่นใดที่มีผูถือหุนเชนเดียวกับบริษัทดังกลาวขางตน บริษัทจะถือเสมือนวาการทํารายการดังกลาวเปนการทํารายการ
เกี่ยวโยงกัน และเป น รายการระหวางกัน กับ บุ คคลที่อาจมี ความขัด แยงทางผลประโยชน ซึ่งบริษั ท จะตอ งปฏิบั ติตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมา
หรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย รวมทั้งเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท พรอมทั้งเปดเผยในรายงานประจําปของบริษัทและแบบ 56-1 ดวย
นอกจากนี้ ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนกับบริษัท บริษัทมีนโยบายที่จะกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคา
ตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก และกรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบที่กําหนด
เกี่ยวกับการทํารายการระหวางกัน และจะตองไมอนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัท เพื่อใหคณะกรรมการบริษัท
พิจารณา ซึ่งบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คํา
สั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
การทํารายการเกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทหรือบริษัทยอย
ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันของบริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจ
มีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน ที่เปนลักษณะนอกเหนือจากการ
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บริษัท เพิ่มสินสตีลเวิคส จํากัด (มหาชน)
คาระหวางกันขางตน บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมทั้ง
ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณาราย
การระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี
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