บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริ ษัทมีการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันทีเกิดขึ นนันเป็
 นการทํารายการ
กับผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงการทํารายการกับบริ ษัททีเกียวข้ องกันซึง มีบคุ คลทีอาจมีความขัดแย้ งเป็ นผู้
ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หาร ซึง สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดงั นี 
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร กรรมการบริ หาร ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน กรรมการบริ หารความเสียง และเป็ นผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นทางตรง (รวมการถือหุ้นของ
นางสาวคู เมน ไว (ภรรยา)) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.75 ของทุนชําระแล้ ว 600
ล้ านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) และมีสดั ส่วนการถือหุ้นทางอ้ อม (รวม
การถือหุ้นของนางสาวคู เมน ไว นางสาวศรุ ตา จิรธรรมศิริ (พีสาว) และนางสาว
กันยากร พงษ์ พานิช (พีสะใภ้ )) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 84.50 ของทุนชํา ระแล้ ว
600 ล้ านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) (โปรดดูรายละเอียดการถือหุ้นใน
ส่วนที 2 ข้ อ 8.2 โครงสร้ างผู้ถือหุ้น) และ
เป็ นกรรมการของบริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วิส จํากัด (“เวอเทค”) ซึงบริ ษัท
ถือหุ้นอยูใ่ นสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท

นางสาวคู เมน ไว

เป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร รองกรรมการผู้จดั การ และรักษาการผู้อํานวยการ
ฝ่ ายจัดซื อ และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นทางตรง
(รวมการถือหุ้นของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ (สามี)) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 74.75
ของทุนชําระแล้ ว 600 ล้ านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) และมีสดั ส่วน
การถือหุ้นทางอ้ อม (รวมการถือหุ้นของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ นางสาวศรุ ตา จิร
ธรรมศิริ (พีสะใภ้ ) และนางสาวกันยากร พงษ์ พานิช (พีสะใภ้ )) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อย
ละ 84.50 ของทุนชําระแล้ ว 600 ล้ านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) (โปรด
ดูรายละเอียดการถือหุ้นในส่วนที 2 ข้ อ 8.2 โครงสร้ างผู้ถือหุ้น)

นางสาวศรุตา จิรธรรมศิริ

เป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร และผู้อํานวยการฝ่ ายขายและการตลาด และเป็ นผู้
ถือหุ้น โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นทางตรงคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 6.75 ของทุนชําระ
แล้ ว 600 ล้ า นบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) และมี สดั ส่ว นการถื อหุ้น
ทางอ้ อม (รวมการถือหุ้นของนายอนาวิล จิรธรรมศิริ (น้ องชาย) นางสาวคู เมน ไว
(น้ องสะใภ้ ) และนางสาวกันยากร พงษ์ พานิช (พีสะใภ้ )) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
84.50 ของทุนชําระแล้ ว 600 ล้ านบาท (ก่อนเสนอขายหุ้นต่อประชาชน) (โปรดดู
รายละเอียดการถือหุ้นในส่วนที 2 ข้ อ 8.2 โครงสร้ างผู้ถือหุ้น)
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บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
นายธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์

เปิ ดเผยความสัมพันธ์ของบุคคลที
อาจมีความขัดแย้ งเพิมเติม

นางสาวลัดดาวัลย์ สิริภทั รกมล

นายสงวนเกียรติG ลิว มโนมนต์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเวอเทค และเป็ นเพือนของนายอนาวิล
จิรธรรมศิริ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 50.00 ของทุนชําระแล้ ว
18 ล้ านบาท และเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริ ษัท ศรี ธนเทพ จํากัด โดยมีสดั ส่วน
การถือหุ้นทางตรง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 27.78 ของทุนชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท
และ
เป็ นสามีของนางสาวปรี ยานุช ปานะนนท์ ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยมีสดั ส่วน
การถือหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 3.00 ของทุนชําระแล้ ว 600 ล้ านบาท (ก่อนการ
เสนอขายหุ้นต่อประชาชน) (โปรดดูร ายละเอียดการถื อ หุ้นในส่ว นที 2 ข้ อ 8.2
โครงสร้ างผู้ถือหุ้น)
เป็ นกรรมการและเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของเวอเทค และเป็ นเพือนของนายธนชาต
เผ่าพงษ์ ไพบูลย์ โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้น คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 ของทุน
ชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท
เป็ นกรรมการ และกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริ ษัท และเป็ น
กรรมการ และเป็ นผู้ถื อ หุ้น รายใหญ่ ข องบริ ษั ท สํา นัก กฎหมาย ลิว มโนมนต์
อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด โดยมีสดั ส่วนการถือหุ้นทางตรง คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ
30.00 ของทุนชําระแล้ ว 5 ล้ านบาท

บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วสิ
จํากัด (“เวอเทค”)

ประกอบธุรกิจขนส่งสินค้ าทางถนน โดยบริ ษัทถือหุ้นในเวอเทค ในสัดส่วนร้ อยละ
40 ของทุนชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท และมีกรรมการร่วมกันกับบริ ษัทจํานวน 1 ท่าน
คือ นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

บริ ษัท ศรี ธนเทพ จํากัด

ประกอบธุรกิจจําหน่ายนํ ามัน โดยมีกรรมการร่ วมกันกับเวอเทค จํานวน 1 ท่าน
คือ นายธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์ และมีครอบครัวเผ่าพงษ์ ไพบูลย์ เป็ นผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 100.00 ของทุนชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท

(“ศรี ธนเทพ”)
บริ ษัท จิวกีอตุ สาหกรรมการทอ
จํากัด (“จิวกี”)

เดิมเคยประกอบธุรกิจผลิตและส่งออกเสื อไหมพรมสําเร็ จรูป (ปั จจุบนั จิวกีได้ หยุด
ประกอบธุรกิจแล้ ว) โดยนายอนาวิล จิรธรรมศิริ มีสดั ส่วนการถือหุ้นทางตรงคิด
เป็ นสัดส่วนร้ อยละ 10.00 ของทุนชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท และมีสดั ส่วนการถือหุ้น
ทางอ้ อม (รวมการถือหุ้นของนายเจา เช็คมัน (น้ องชาย) และนางสาวกันยากร
พงษ์ พานิช (พีสะใภ้ )) คิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 26.40 ของทุนชําระแล้ ว 50 ล้ านบาท
นอกจากนี  นายอนาวิล จิรธรรมศิริ นางสาวคู เมน ไว และนางสาวศรุ ตา จิรธรรม
ศิริ เคยเป็ นกรรมการ หรื อผู้บริ หารในบริ ษัทดังกล่าว

บริ ษัท สํานักกฎหมาย ลิว มโนมนต์
อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด (“ลิว มโน
มนต์”)

ประกอบธุรกิจให้ บริ การเป็ นทีปรึกษาทางด้ านกฎหมาย โดยมีกรรมการร่ วมกันกับ
บริ ษัท จํานวน 1 ท่าน คือ นายสงวนเกียรติG ลิวมโนมนต์ และมีครอบครัวลิวมโน
มนต์เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คิดเป็ นสัดส่วนรวมกันร้ อยละ 100.00 ของทุนชําระแล้ ว
5 ล้ านบาท
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นายอนาวิล จิรธรรมศิริ

2553

ยกมา

ดอกเบีย(%)
0.00
11.41

ยอด

อัตรา

-

กู้เพิม
(11.41)

ชําระคืน

ระหว่ างงวด

ยอด

-

คงเหลือ

รายละเอียดการกู้ยืม (ล้ านบาท)

-

จ่ าย
-

ค้ างจ่ าย

ดอกเบีย- ดอกเบีย-

บริ ษัทได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการทั

ง จํานวนแล้ ว ในเดือน
พฤษภาคม 2553 โดยไม่มีการคิดดอกเบี ยสําหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว

คําอธิบายรายการระหว่ างกัน

ส่วนที 2 หน้ า 98

คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนืองจากในปี 2552 บริ ษัทได้ ก้ ูยืมเงินจากกรรมการ โดยไม่มีการคิด
ดอกเบี ย เพือนํามาใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัท ซึง ก่อให้ เกิดประโยชน์ตอ่ การดําเนินงานของบริ ษัท โดยบริ ษัทได้ ชําระคืนเงินกู้ยืมดังกล่าวให้ แก่กรรมการแล้ วในเดือนพฤษภาคม 2553
ทังนี
  การทีกรรมการไม่ได้ คิดดอกเบี ยกับบริ ษัท จะมีผลทําให้ ต้นทุนทางการเงินของบริ ษัทมีจํานวนตํากว่าความเป็ นจริ ง โดยหากมีการคิดดอกเบี ยตามอัตราดอกเบี ยลูกค้ าชันดี
 MLR เฉลีย
ของธนาคารพาณิชย์ ซึง ณ วันที 30 พฤษภาคม 2553 (เดือนสิ นสุดภาระหนี ) มีอตั ราอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 5.85 ต่อปี และร้ อยละ 6.25 ต่อปี จะทําให้ บริ ษัทมีภาระดอกเบี ยจ่ายให้ แก่กรรมการ
ในปี 2553 เพิมขึ นประมาณ 0.069 ล้ านบาท – 0.074 ล้ านบาท ทังนี
  ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั

นการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 1,500 ล้ านบาท
ซึง เพียงพอสําหรับใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษัท ทําให้ คาดว่าไม่มีความจําเป็ นต้ องกู้ยืมเงินจากกรรมการอีกในอนาคต

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ปี

1. รายการชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะสันของบริ

ษัท

11.2 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

นายธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์

นายธนชาต เผ่าพงษ์ ไพบูลย์

2553

(ม.ค. – ก.ย.)
2554

0.00

ยกมา

ดอกเบีย(%)
0.00
3.08

0.00

ยอด

อัตรา

1.55

3.41

กู้เพิม

(3.00)

(0.33)

ชําระคืน

ระหว่ างงวด

ยอด

1.63

3.08

คงเหลือ

รายละเอียดการกู้ยืม (ล้ านบาท)

-

-

จ่ าย

-

-

ค้ างจ่ าย

ดอกเบีย- ดอกเบีย-

คําอธิบายรายการระหว่ างกัน

เวอเทคมีการกู้ยืมเงินระยะสันจากนายธนชาต

เผ่าพงษ์ ไพบูลย์ และมี
การทยอยชํ า ระคื นเงิ นกู้ ยื มดังกล่ า วในระหว่ า งปี โดยไม่มีการคิ ด
ดอกเบี ยสําหรับเงินกู้ยืมดังกล่าว

ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นงบการเงินงวด
9 เดือนปี 2554
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล โดยการกู้ยืมจากกรรมการของเวอเทค มีวตั ถุประสงค์เพือนํามาใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของเวอเทค เนืองจากเวอเทคจัดตังบริ
 ษัทในปี 2552 และเริ มดําเนินธุรกิจในเดือน กันยายน 2553 ซึง ในระยะแรกเวอเทคยังไม่สามารถกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพือใช้ ใน
การดําเนินงานได้ อย่างเต็มที ประกอบกับเงินกู้ยืมดังกล่าว ไม่มีการคิดดอกเบี ย ทังนี
  การทีกรรมการไม่ได้ คิดดอกเบี ยกับเวอเทค จะมีผลทําให้ ต้นทุนทางการเงินของเวอเทคมีจํานวนตํากว่า
ความเป็ นจริ ง โดยหากมีการคิดดอกเบี ยตามอัตราดอกเบี ยลูกค้ าชันดี
 MLR เฉลีย ของธนาคารพาณิชย์ ซึง ณ วันที 31 ธันวาคม 2553 และวันที 30 กันยายน 2554 อยูร่ ะหว่าง ร้ อยละ 6.12 6.50 ต่อปี และร้ อยละ 7.25 – 7.63 ต่อปี ตามลําดับ จะทําให้ เวอเทคมีภาระดอกเบี ยจ่ายให้ แก่กรรมการของบริ ษัทย่อยเพิมขึ นประมาณ 0.049 – 0.052 ล้ านบาท และ 0.082 – 0.087 ล้ าน
บาท สําหรับในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ทังนี
  ปั จจุบนั เวอเทคอยูร่ ะหว่างการจัดหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึง ในระหว่างทีรอการอนุมตั ิเงินกู้จากสถาบันการเงิน อาจมีความจําเป็ นต้ อง
กู้ยืมเงินเพิมเติมจากกรรมการต่อไปอีกระยะหนึง เพือช่วยสภาพคล่องของเวอเทค โดยกรรมการของบริ ษัทย่อยตกลงทีจะให้ เงินกู้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี ย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

ปี

2. รายการเงินกู้ยืมระยะสันของบริ

ษัท เวอเทค โลจิสติคส์ เซอร์ วสิ จํากัด (“เวอเทค”)

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

56.00
0.5 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

1.2 หนัง สื อ คํ า ประกั น และ เลตเตอร์ อ อฟ
เครดิต

2. วงเงินสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ล่ว งหน้ า (Forward Contract) จํ า นวน 29.3
ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

1.59

2. เลตเตอร์ ออฟเครดิต

ส่วนที 2 หน้ า 100

33.23

1. เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสัน

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ เป็ นผู้คํ าประกันวงเงินสินเชือรวม 36 ล้ านบาท
กับสถาบันการเงินแห่งที 2 โดยแบ่งออกเป็ น

1,829.19

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 31 ธ.ค. 53
(ล้ านบาท)

-

34.87

6.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

68.60

1,513.93

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 30 ก.ย. 54
(ล้ านบาท)

ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นงบการเงินงวด
9 เดือนปี 2554

1.1 เงินเบิกเกินบัญชี เงินกู้ยืมระยะสัน และ
เงินกู้ยืมระยะยาว

1.วงเงินสินเชือจํานวน 2,127 ล้ านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็ น

 าหุ้นสามัญของตนเอง
นายอนาวิล จิรธรรมศิริ เป็ นผู้คํ าประกัน รวมทังนํ
คํ าประกัน กับสถาบันการเงินแห่งที 1

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

3. รายการคํ าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน และสัญญาเช่าซื อ

เป็ นการคํ าประกันร่ วมกับเงินฝากสถาบันการเงินของ
บริ ษั ท เพื อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย น ซึ ง เป็ นไปตาม
เงือนไขและสัญญาทีทํากับสถาบันการเงินแห่งที 2

เป็ นการคํา ประกันร่ วมกับทีดิน อาคาร และอุปกรณ์
สินค้ าคงเหลือ เงินฝากสถาบันการเงิ นของบริ ษัท ซึง
เป็ นไปตามเงือนไขและสัญญาทีทํากับสถาบันการเงิน
แห่งที 1 เพือใช้ ในการเบิกเงินกู้สําหรับก่อสร้ างโรงงาน
เฟสที 1 และเฟสที 2 ซื อเครื องจักรและอุปกรณ์ และใช้
เป็ นเงิ นทุน หมุนเวียนสําหรั บ การประกอบธุรกิ จของ
บริ ษัท

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

-

1.2 เลตเตอร์ ออฟเครดิต

2. วงเงินหนังสือคํ าประกันวงเงิน 55 ล้ านบาท

3. วงเงินสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Forward Contract) จํานวน 300 ล้ าน
บาท

-

1.2 เลตเตอร์ ออฟเครดิต

ส่วนที 2 หน้ า 101

-

1.1 เงินเบิกเกินบัญชี และเงินกู้ยืมระยะสัน

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ เป็ นผู้คํ าประกัน กับสถาบันการเงินแห่งที 5 *
1. วงเงินสินเชือจํานวน 101 ล้ านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็ น

-

14.98

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 31 ธ.ค. 53
(ล้ านบาท)

1.1 เงินกู้ยืมระยะสัน

1.วงเงินสินเชือจํานวน 300 ล้ านบาท โดยแบ่ง
ออกเป็ น

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ เป็ นผู้คํ าประกัน กับสถาบันการเงินแห่งที 4

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ เป็ นผู้คํ า ประกัน เงิ น กู้ ยื ม ระยะสัน กับ สถาบัน
การเงินแห่งที 3 ในวงเงิน 15 ล้ านบาท

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

-

-

4.0 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ

-

-

-

14.38

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 30 ก.ย. 54
(ล้ านบาท)

เป็ นการคํ าประกันร่ วมกับเงินฝากสถาบันการเงินของ
บริ ษั ท เพื อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นสํ า หรั บ การ
ประกอบธุรกิ จของบริ ษัท ซึงเป็ นไปตามเงื อนไขและ
สัญญาทีทํากับสถาบันการเงินแห่งที 5

เป็ นการคํ าประกันร่วมกับเงินฝากสถาบันการเงิน และ
สินค้ าคงเหลือของบริ ษัท เพือใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียน
สําหรั บ การประกอบธุ รกิ จ ของบริ ษัท ซึง เป็ นไปตาม
เงือนไขและสัญญาทีทํากับสถาบันการเงินแห่งที 4

เป็ นการคํ าประกันร่ วมกับเงินฝากสถาบันการเงินของ
บริ ษั ท เพื อ ใช้ เ ป็ นเงิ น ทุน หมุน เวี ย น ซึ ง เป็ นไปตาม
เงือนไขและสัญญาทีทํากับสถาบันการเงินแห่งที 3

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

2. วงเงินสัญญาแลกเปลียนเงินตราต่างประเทศ
ล่วงหน้ า (Forward Contract) จํานวน 450 ล้ าน
บาท

ลักษณะรายการ
-

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 31 ธ.ค. 53
(ล้ านบาท)
-

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 30 ก.ย. 54
(ล้ านบาท)
ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ส่วนที 2 หน้ า 102

การพิจารณาเข้ าทํารายการดังกล่าวกระทําโดยกรรมการซึงเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและ
สมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นเงือนไขของสัญญากู้ยืมเงินของสถาบันการเงิน และเป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาเช่าซื อ เพือใช้ สาํ หรับการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัท โดยผู้คํ า
ประกันไม่ได้ คิดค่าธรรมเนียมคํ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวกับบริ ษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

นายอนาวิล จิรธรรมศิริ เป็ นผู้คํ า ประกัน สัญ ญาเช่ า ซื อ ยานพาหนะใน
3.87
1.18
เป็ นการคํา ประกันในสัญญาเช่าซือ ยานพาหนะของ
วงเงิน 19.68 ล้ านบาท และ 9.55 ล้ านบาท ในปี
บริ ษั ท ซึ ง เป็ นไปตามเงื อ นไขและสัญ ญาที ทํ า กั บ
2553 และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554
สถาบันการเงินหลายแห่ง
หมายเหตุ : * ปั จจุบนั บริ ษัทได้ รับอนุมตั ิจากสถาบันการเงินแห่งที 5 แล้ ว แต่อยูร่ ะหว่างการลงนามของกรรมการผู้มีอํานาจลงนามของบริ ษัทเพือให้ มีผลผูกพันทางกฎหมาย

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

ได้ นําวงเงินส่วนหนึง ทีบริ ษัท ศรี ธนเทพ
จํากัด ได้ รับอนุมตั ิจากสถาบันการเงิน
เข้ า มาคํ า ประกัน หนัง สือ คํ า ประกัน ที
ออกโดยสถาบันการเงินสําหรับการใช้
บัตรนํ ามัน

เ ป็ น ผู้ คํ า ป ร ะ กั น สั ญ ญ า เ ช่ า ซื อ
ยานพาหนะของเวอเทค ในวงเงิ น
115.99 ล้ านบาท

-

111.48

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 31 ธ.ค. 53
(ล้ านบาท)

1.41

94.08

มูลค่ าคงค้ าง
ณ วันที 30 ก.ย. 54
(ล้ านบาท)

เป็ นการคํา ประกันในหนังสือคํา ประกันทีออกโดยสถาบัน
การเงินสําหรับการใช้ บตั รนํ ามัน

เป็ นการคํ าประกันในสัญญาเช่าซื อยานพาหนะของเวอเทค

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นงบการเงินงวด
9 เดือนปี 2554

ส่วนที 2 หน้ า 103

การพิจารณาเข้ าทํารายการดังกล่าวกระทําโดยกรรมการของเวอเทค โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล
เนืองจากเป็ นเงือนไขของสัญญาเช่าซื อรถบรรทุก รวมทังเป็
 นไปตามเงือนไขของสถาบันการเงิน เพือใช้ สําหรับการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อเวอเทค โดยผู้คํ าประกันไม่ได้ คิด
ค่าธรรมเนียมคํ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวกับเวอเทค อย่างไรก็ตาม ในกรณีทีสถาบันการเงินคิดค่าธรรมเนียมการใช้ วงเงินดังกล่าว เวอเทค ตกลงทีจะชําระค่าธรรมเนียมดังกล่าวตามสัดส่วน
ทีเวอเทคใช้ จริ ง

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

นายธนชาต เผ่าพงษ์
ไพบูลย์

นางสาวลัดดาวัลย์ สิริ
ภัทรกมล

นายธนชาต เผ่าพงษ์
ไพบูลย์

บุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง

4. รายการคํ าประกันสัญญาเช่าซื อ และการคํ าประกันหนังสือคํ าประกันทีออกโดยสถาบันการเงินสําหรับการใช้ บตั รนํ ามันของเวอเทค

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

-

สินทรัพย์หมุนเวียนอืน

จําหน่ายทรัพย์สนิ
-

รายการดังกล่าวเป็ นการจําหน่ายคอมพิวเตอร์ 4 เครื อง (ปี
2553 จํ านวน 2 เครื อ ง (มูลค่า รวม 36,380 บาท (รวม
ภาษี มลู ค่าเพิม)) และในช่วง 9 เดือนแรกของปี 2554 จํานวน
2 เครื อง (มูลค่า 32,000 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิม)) ให้ แก่เวอ
เทค โดยมีราคาเป็ นไปตามทีตกลงร่วมกัน

ส่วนที 2 หน้ า 104

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการจําหน่ายทรัพย์สนิ ดังกล่าว มีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนืองจากเครื องคอมพิวเตอร์ ดงั กล่าว เป็ นเครื องคอมพิวเตอร์ ทีบริ ษัทไม่ได้
นําไปใช้ งานแล้ ว โดยบริ ษัทได้ นําข้ อมูลของราคาซื อขายเครื องคอมพิวเตอร์ ทีใช้ แล้ ว ซึงมีคณ
ุ สมบัติ หรื อ สเปคการใช้ งานทีใกล้ เคียงกันมาพิจารณาเป็ นข้ อมูลประกอบในการกําหนดราคา
จําหน่ายให้ แก่เวอเทค รวมทังราคาซื

อขายเป็ นราคาทีสงู กว่ามูลค่าตามบัญชีด้วยเช่นกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์
เซอร์ วิส จํากัด

คําอธิบายรายการระหว่ างกัน

มูลค่ าของรายการ (บาท)
ม.ค. – ก.ย. 2554
29,907

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

มูลค่ าของรายการ (บาท)
ปี 2553
34,000

5. รายได้ จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ

ลักษณะรายการ

ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นงบการเงินงวด
9 เดือนปี 2554

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของรายการ (บาท) มูลค่ าของรายการ (บาท)
คําอธิบายรายการระหว่ างกัน
ปี 2553
ม.ค. – ก.ย. 2554
1,703,957
รายการดังกล่าวเป็ นการรั บซือ ทรั พย์ สินทีไม่ได้ ใช้ แ ล้ วของบริ ษั ท
จิวกี อุตสาหกรรมการทอ จํากัด เพือนํามาใช้ เป็ นเศษเหล็ก เพือเป็ น
วัตถุดิ บในการผลิตเหล็กแท่งยาว โดยมีราคาเป็ นไปตามที ตกลง
ร่ วมกั น โดยอ้ างอิ ง จากราคาเศษเหล็ ก ที บ ริ ษั ทรั บซื อ กั บ
บุคคลภายนอก
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คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการซื อทรัพย์สนิ ดังกล่าว มีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนืองจากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องใช้ เศษเหล็กเป็ นวัตถุดิบในการผลิตเหล็กแท่ง
ยาวเป็ นปกติอยูแ่ ล้ ว โดยกําหนดราคาตามทีตกลงร่วมกัน ซึง อ้ างอิงจากราคาทีบริ ษัทรับซื อกับบุคคลภายนอกในช่วงระยะเวลาเดียวกัน

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

บริ ษัท จิวกี อุตสาหกรรมการ ซื อเศษเหล็ก
ทอ จํากัด
เจ้ าหนี อืน

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

6. รายการซื อเศษเหล็ก

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

เจ้ าหนี อืน

ค่าขนส่ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของรายการ (บาท) มูลค่ าของรายการ (บาท)
คําอธิบายรายการระหว่ างกัน
ปี 2553
ม.ค. – ก.ย. 2554
12,656,288
44,170,069
บริ ษั ท ได้ ว่ า จ้ า งเวอเทคสํา หรั บ ใช้ บ ริ ก ารขนส่ง ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข อง
บริ ษั ท ให้ แก่ ลูก ค้ า และบริ ก ารเคลื อ นย้ ายเหล็ ก แท่ ง (Billet)
3,438,134
1,939,233
ภายในโรงงาน โดยกํ า หนดอัต ราค่า บริ ก ารขนส่ง ของรายการ
ดัง กล่า วอยู่ใ นระดับ เดี ย วกัน กับ ที บ ริ ษั ท ว่า จ้ า งผู้ป ระกอบการ
ขนส่งจากภายนอก

ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นงบการเงินงวด
9 เดือนปี 2554
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล ซึง รายการดังกล่าว เป็ นรายการตามการประกอบธุรกิจปกติของบริ ษัท และเป็ นการ
ช่วยส่งเสริ มธุรกิจของเวอเทค ซึงบริ ษัทได้ ถือหุ้นในสัดส่วนร้ อยละ 40 ของทุนชําระแล้ ว 18 ล้ านบาท โดยบริ ษัทได้ ทําสัญญาจ้ างขนส่งกับเวอเทค ซึงมีระยะเวลาของสัญญา 5 ปี นับตังแต่

วันที 11 ธันวาคม 2552 ทังนี
  เมือพิจารณาอัตราค่าบริ การดังกล่าวแล้ ว บริ ษัทได้ จ่ายค่าบริ การดังกล่าวในอัตราเดียวกันกับราคาทีบริ ษัทว่าจ้ างผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอก

บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์
เซอร์ วิส จํากัด

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

7. ค่าขนส่ง

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ลูกหนี อืน

ค่าเช่า

ลักษณะรายการ

ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นงบการเงินงวด
9 เดือนปี 2554
มูลค่ าของรายการ (บาท) มูลค่ าของรายการ (บาท)
คําอธิบายรายการระหว่ างกัน
ปี 2553
ม.ค. – ก.ย. 2554
71,028
เวอเทคได้ จดทะเบียนจัดตังบริ
 ษัท โดยใช้ ทีตงอาคารสํ
ั
านักงาน
ของบริ ษัทเป็ นทีตงสํ
ั  านักงานใหญ่ของเวอเทค โดยมีพนักงานของ
19,000*
เวอเทคจํานวน 1 ท่าน ได้ ประจําอยูใ่ นพื นทีอาคารสํานักงานใหญ่
ของบริ ษัท รวมทัง มีการนํารถบรรทุกเข้ ามาจอดในพื นทีโรงงาน
เพือใช้ รอบรรทุกสินค้ าให้ แก่บริ ษัท และ/หรื อรอให้ บริ การแก่ลกู ค้ า
ภายนอก และมีพนักงานของเวอเทคได้ ประจําอยู่ทีสํานักงานใน
โรงงานของบริ ษัท ซึงทีผ่านมา บริ ษัทไม่ได้ เก็ บค่าเช่าพื นทีใดๆ
จากเวอเทค โดยบริ ษัทได้ เริ มเก็บค่าเช่าพื นทีในวันที 1 มิถนุ ายน
2554
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
ถึงแม้ วา่ การให้ เวอเทคจดทะเบียนบริ ษัทโดยใช้ ทีตงอาคารสํ
ั
านักงานของบริ ษัทเป็ นทีตงสํ
ั  านักงานใหญ่ของเวอเทค และมีพนักงานของเวอเทคจํานวน 1 ท่านอยู่ประจําคอยอํานวย
ความสะดวกภายในพื นทีสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท และการจัดสรรพื นทีในโรงงานของบริ ษัท เพือให้ เวอเทคใช้ ในการจอดรถบรรทุกสําหรับรอรับส่งสินค้ าของบริ ษัทให้ แก่ลกู ค้ า จะทําให้
บริ ษัทได้ รับความสะดวกในการบริ หารจัดการ อย่างไรก็ดี ทีผา่ นมา เวอเทคเป็ นผู้ได้ รับประโยชน์โดยตรงจากการทํารายการดังกล่าว เนืองจากบริ ษัทถือหุ้นเพียงร้ อยละ 40 และไม่มีการคิด
ค่าตอบแทนใดๆ จากเวอเทค ดังนัน เพือเป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท บริ ษัทได้ มีการทําสัญญาเช่าทีดิน สัญญาเช่าพื นทีในอาคารเพือทําสํานักงานในพื นที
โรงงาน และสัญญาเช่าพื นทีในอาคารเพือทําสํานักงานในพื นทีสํานักงานใหญ่ของบริ ษัท ในวันที 1 มิถุนายน 2554 โดยคิดค่าบริ การในอัตราเหมารวม 19,000 บาทต่อเดือน (รวม
ภาษี มูลค่าเพิม) และปรับเพิมขึ นเป็ นจํานวน 23,560 บาท (รวมภาษี มลู ค่าเพิม) ตังแต่
 เดือนพฤศจิกายน 2554 ซึงบริ ษัทประมาณการค่าบริ การดังกล่าว จากค่าเช่าทีบริ ษัทจ่ายให้ แก่
บุคคลภายนอก และค่าไฟฟ้ าทีคาดว่าเวอเทคจะใช้ โดยไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์ สําหรับค่าเช่าทีดิน เพือใช้ จอดรถบรรทุกนัน เป็ นราคาทีตกลงร่วมกัน

หมายเหตุ : * เป็ นรวมเงินประกันตามสัญญาเช่าจํานวน 19,000 บาท

บริ ษัท เวอเทค โลจิสติคส์
เซอร์ วิส จํากัด

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

8. การใช้ พื นที และอาคารสํานักงาน

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

ค่าทีปรึกษากฎหมาย

บริ ษัท สํานักกฎหมาย ลิว
มโนมนต์ อินเตอร์ เนชัน แนล
จํากัด

เงินทดรองจ่าย

หนี สินหมุนเวียนอืน

ลักษณะรายการ

บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

9. รายการค่าทีปรึกษากฎหมาย
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มูลค่ าของรายการ (บาท) มูลค่ าของรายการ (บาท)
คําอธิบายรายการระหว่ างกัน
ปี 2553
ม.ค. – ก.ย. 2554
212,580
661,500
บริ ษัทได้ วา่ จ้ างบริ ษัท สํานักกฎหมาย ลิว มโนมนต์ อินเตอร์ เนชัน แนล
จํ า กั ด เพื อ เป็ นที ป รึ ก ษาทางกฎหมายให้ แก่ บ ริ ษั ท สํ า หรั บ ให้
คําปรึ กษาทางกฎหมายสําหรับในการดําเนินธุรกิจทัว ไป โดยมีอตั รา
145,590
580,890
ค่า บริ ก ารในอัต ราเหมาจ่ า ยเท่า กับ 10,500 บาทต่อ เดื อ น โดยมี
23,580
ระยะเวลาครัง ละ 1 ปี (มกราคม – ธันวาคม) ซึงเป็ นอัตราค่าบริ การ
ตามทีตกลงร่ วมกัน นอกจากนี  บริ ษัทยังมีการว่าจ้ างบริ ษัท สํานัก
กฎหมาย ลิวมโนมนต์ อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด เป็ นทนายสําหรั บ
การฟ้ องร้ องคูก่ รณี โดยอัตราค่าบริ การเป็ นอัตราทีตกลงร่ วมกัน และ
ขึ นอยู่กับความสําเร็ จของแต่ละคดี ทังนี
  ในปี 2553 บริ ษัทมีเงินทด
รองจ่ า ยสํ า หรั บ ค่า ธรรมเนี ย มศาล คงค้ า ง ณ สิน ปี 2553 เท่า กับ
23,580 บาท ซึ ง บริ ษั ท ได้ รั บ ชํ า ระเงิ น ทดรองจ่ า ยส่ว นที เ หลื อ ทัง
จํานวนแล้ วในช่วงครึงปี แรกของปี 2554

ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นงบการเงินงวด 9 เดือนปี 2554 และระบุ
รายละเอียดให้ ชดั เจนมากขึ น

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า การทําสัญญาเช่าทีดิน สัญญาเช่าพื นทีในอาคารเพือทําสํานักงานในพื นทีโรงงาน และสัญญาเช่าพื นทีในอาคารเพือทําสํานักงานในพื นที
สํานักงานใหญ่ของบริ ษัท เป็ นการรักษาผลประโยชน์ของบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดังนัน คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
รวมทังเป็
 นการช่วยอํานวยความสะดวกในการปฏิบตั ิงานทังบริ
 ษัท และเวอเทค

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)
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คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนืองจากบริ ษัทมีความจําเป็ นในการจัดหาทีปรึ กษากฎหมายเพือคอยให้ คําปรึ กษา
ทางกฎหมายสําหรับในการดําเนินธุรกิจทัว ไป และเป็ นตัวแทนในการฟ้ องร้ องต่อคู่กรณี ประกอบกับบริ ษัท สํานักกฎหมาย ลิวมโนมนต์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด มีความเชียวชาญ และมี
ความรู้ ความชํานาญในเรื องกฎหมายเป็ นอย่างดี สําหรับค่าบริ การ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเห็นว่า แม้ ค่าบริ การเป็ นราคาทีตกลงร่ วมกัน แต่อยู่ในเกณฑ์ทียอมรับได้ เนืองจากการ
กําหนดอัตราค่าบริ การทางด้ านกฎหมาย จะขึ นอยูก่ บั ปั จจัยหลายๆ ปั จจัย เช่น ความยากง่ายของคดี ความถีของการให้ บริ การในแต่ละเดือน และระยะเวลาทีให้ บริ การ เป็ นต้ น

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)

บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)
11.3 มาตรการหรือขัน- ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
เนืองจากทีผ่านมาบริ ษัทยังมิใช่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนันการเข้

าทํารายการระหว่างกันใน
อดีตจึงไม่ได้ ปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยในอดีต กรรมการ หรื อผู้บริ หารเป็ นผู้พิจารณาอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันตาม
ขอบเขตอํานาจหน้ าทีทีรับผิดชอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นหลัก
ทังนี
  ภายหลังจากทีบริ ษัทเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ขันตอนการอนุ

มตั ิการทํารายการระหว่าง
กันของบริ ษัทจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนด
ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยทีกรรมการ หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีสว่ น
ได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ กับบริ ษัทไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
ระหว่างกันนันๆ

11.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ได้ ดงั นี 
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึงมีเงือนไขทางการค้ าทัว ไป เช่น การซื อหรื อขายสินค้ าและ
บริ การ เป็ นต้ น บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้ มีเงือนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการ
ดําเนินการค้ าปกติในราคาตลาด ซึงสามารถเปรี ยบเทียบได้ กับราคาทีเกิดขึ นกับบุคคลภายนอก และให้ ปฏิบตั ิ
เป็ นไปตามสัญญาทีตกลงร่ วมกันอย่างเคร่ งครัด พร้ อมทังกํ
 าหนดราคาและเงือนไขรายการต่างๆ ให้ ชดั เจน เป็ น
ธรรม และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทังนี
  ฝ่ ายตรวจสอบภายในจะทําหน้ าทีตรวจสอบข้ อมูลและจัดทํา
รายงานเพื อ ให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ถึ ง ความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการเป็ นประจําทุกๆ ไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซงึ ไม่มีเงือนไขทางการค้ าทัว ไป และรายการระหว่างกันอืนๆ เช่น
รายการได้ มาหรื อจําหน่ายทรัพย์สนิ และรายการรับหรื อให้ ความช่วยเหลือทางการเงิน เช่น การกู้ยืม การคํ าประกัน
และการใช้ ทรัพย์สินเป็ นหลักประกัน เป็ นต้ น บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้
ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลและความจําเป็ นของการทํารายการก่อนทํารายการ และจะต้ องปฏิบตั ิให้
เป็ นไปตามกฎหมายว่า ด้ ว ยหลักทรั พย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบัง คับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกํ า หนดของ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการ
เปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์สินทีสําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัท
ย่อย (ถ้ ามี) ทังนี
  กรรมการจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงอนุมตั ิรายการใดๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง มี
ส่ว นได้ เสียใดๆ ในการทํา รายการดังกล่าว รวมทังจะต้
 องเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของ
รายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริ ษัทเพือให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณา นอกจากนี  ในกรณีทีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริ ษัทจะให้ ผ้ ูเชียวชาญอิสระเป็ นผู้ให้
ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น
แล้ วแต่กรณี
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ทังนี
  กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ รับทราบนโยบายและภาระหน้ าทีดงั กล่าวนี แล้ ว และในอนาคตหากมีการแต่งตัง
กรรมการตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารจะดําเนินการแจ้ งให้ ผ้ ทู ีจะได้ รับการเสนอชือ
เป็ นกรรมการตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้ าทีทีจะต้ องปฏิบตั ิก่อนทีจะให้ มีการแต่งตังด้
 วย
สําหรับแนวโน้ มการทํารายการระหว่างกันในอนาคตนัน บริ ษัทมีนโยบายในการทํารายการระหว่างกัน ซึง สามารถ
จําแนกตามประเภทรายการ ได้ ดงั นี 
ปรับปรุงข้ อมูลเป็ นปั จจุบนั
1. รายการชําระคืนเงินกู้ยมื ระยะสันให้
 แก่กรรมการของบริ ษัท
บริ ษัทคาดว่าจะไม่มีการทํารายการดังกล่าวเกิดขึ นอีกในอนาคต เนืองจาก ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมีวงเงินเบิกเกินบัญชี
และวงเงินกู้ยืมระยะสันจากสถาบั

นการเงินเป็ นจํานวนประมาณ 1,90081,500 ล้ านบาท ซึงเพียงพอสําหรับการประกอบ
ธุรกิจในปั จจุบนั นอกจากนี  ภายหลังจากทีบริ ษัทเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริ ษัทจะได้ รับเงินทีได้ จากการเสนอขาย
หลักทรัพย์ตอ่ ประชาชน รวมทังบริ
 ษัทจะมีทางเลือกในการระดมทุนมากขึ น ประกอบกับภาพลักษณ์ของบริ ษัทจากการเป็ น
บริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ น่าจะเพิมความเชือมันให้ กับสถาบันการเงินต่างๆได้ มากขึน ซึงจะส่งผลให้ บริ ษั ท
สามารถพิจารณาจัดหาแหล่งระดมทุนและ/หรื อวงเงินสินเชือจากสถาบันการเงินต่างๆ ได้ มากขึ น
2. รายการเงินกู้ยืมระยะสันจากกรรมการของเวอเทค

บริ ษัทคาดว่าการทํารายการดังกล่าวจะมีแนวโน้ มลดลง เนืองจากรายการดังกล่าวเกิดขึ นในช่วงแรกทีเวอเทคเริ ม
ประกอบธุรกิจ (เวอเทคเริ มประกอบธุรกิจเชิงพาณิชย์ในเดือนกันยายน 2553) จึงต้ องพึง พิงแหล่งเงินทุนจากกรรมการซึงเป็ น
ผู้ถือหุ้นใหญ่ อย่างไรก็ตาม ปั จจุบนั เวอเทคอยูร่ ะหว่างการจัดหาเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงิน ประกอบกับเริ มมีกระแสเงินสด
จากการดําเนินงานทีดีขึ น ซึง จะช่วยลดการพึง พิงเงินกู้ยืมจากกรรมการของเวอเทคลงไป
3. รายการคํ าประกัน
รายการคํ าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงิน
บริ ษั ทคาดว่าภายหลังจากบริ ษัทเข้ าเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรั พย์ แล้ ว บริ ษั ทจะเจรจากับสถาบัน
การเงินเพือดําเนินการปลดภาระคํ าประกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อย่างไรก็ดี การอนุมตั ิหรื อไม่นนั  ขึ นอยู่กบั การพิจารณาของ
สถาบันการเงินดังกล่าว ซึงถ้ าหากสถาบันการเงินดังกล่าวไม่อนุมตั ิการปลดภาระคํ าประกันของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้น
รายใหญ่จะยังคงคํ าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวต่อไป โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ กับบริ ษัท
รายการคํ าประกันตามสัญญาเช่าซื อของบริ ษัท และเวอเทค และการคํ าประกันหนังสือคํ าประกันทีออกโดยธนาคาร
สําหรับการใช้ บตั รนํ ามันของเวอเทค
บริ ษัทคาดว่ารายการดังกล่าวจะยังคงมีอยู่ต่อเนือง จนครบอายุสญ
ั ญาเช่าซื อ หรื อจนครบเงือนไขของสัญญาคํ า
ประกันของสถาบันการเงิน เนืองจากเป็ นเงือนไขทีกําหนดตามสัญญา อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการของบริ ษัท
และเวอเทค จะยังคงคํ าประกันวงเงินดังกล่าวต่อไป โดยไม่คิดค่าธรรมเนียมใดๆ กับบริ ษัท
4. รายได้ จากการจําหน่ายทรัพย์สนิ ให้ เวอเทค
บริ ษัทคาดว่าจะไม่มีการทํารายการดังกล่าวในอนาคต เนืองจากรายการดังกล่าวเกิดขึ นในช่วงแรกของการจัดตัง
ของเวอเทคเท่านัน
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5. รายการซื อเศษเหล็กจากจิวกี
ถึงแม้ วา่ บริ ษัทรับซื อเศษเหล็กในราคาเดียวกันกับราคาเศษเหล็กทีบริ ษัทรับซื อกับบุคคลภายนอก แต่เนืองจากจิวกี
ได้ หยุดประกอบธุรกิจแล้ ว และทรัพย์สินทีเหลือของจิวกีสว่ นใหญ่ เป็ นทีดิน อาคาร และอุปกรณ์ ดังนัน บริ ษัท จึงคาดว่าไม่
น่าจะมีทรัพย์สินซึงสามารถจําหน่ายให้ กบั บริ ษัทเป็ นเศษเหล็กได้ อีกต่อไป ดังนัน บริ ษัทจึงคาดว่าจะไม่มีการทํารายการ
ดังกล่าวในอนาคต
6. ค่าขนส่ง
เนืองจากการขนส่งสินค้ าเป็ นส่วนหนึงของการประกอบธุรกิจของบริ ษัท โดยบริ ษัทจะยังคงดําเนินธุรกิจผลิตและ
จําหน่ายเหล็กแท่งอย่างต่อเนือง ดังนัน บริ ษัทจึงคาดว่า จะยังคงมีการทํารายการดังกล่าวอย่างต่อเนืองเช่นกัน อย่างไรก็ดี
เพื อ ประโยชน์ สูง สุด กับ บริ ษั ท คณะกรรมการตรวจสอบจะดํ า เนิ น การสอบทานข้ อ มูล ราคาค่ า ขนส่ง ของเวอเทค กับ
ผู้ประกอบการขนส่งจากภายนอก และพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกใช้ บริ การเป็ นประจําทุกไตรมาส
ปั จจุบนั บริ ษัททําสัญญาเช่ากับเวอเทคเป็ นรายปี
7. การใช้ พื นทีในโรงงาน และอาคารสํานักงาน
บริ ษัทคาดว่า จะยังคงมีการทํารายการดังกล่าวอย่างต่อเนือง เนืองจากบริ ษัทได้ ทําสัญญาให้ เช่าพื นทีในอาคาร
สํานักงานและโรงงานแก่เวอเทคเป็ นระยะเวลา 5 เดือน และ 1 ปี โดยเริ มเก็บค่าเช่าตังแต่
 วนั ที 1 มิถนุ ายน 2554 เป็ นต้ นไป
เพือให้ เวอเทคใช้ เป็ นทีตัง สํานักงาน และใช้ เป็ นทีจอดรถบรรทุก ทัง นี  เมือครบกํ า หนดตามอายุสญ
ั ญา คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะเป็ นผู้พิจารณาความเหมาะสมในการต่ออายุสญ
ั ญาและอัตราค่าเช่าต่อไป
8. ค่าทีปรึกษากฎหมาย
เปิ ดเผยนโยบายค่าทีปรึกษากฎหมายเพิมเติม
บริ ษั ท คาดว่า การทํ า รายการดัง กล่า วอาจจะยัง คงมี อ ยู่ใ นอนาคต เนื องจากบริ ษั ท ไม่มี ฝ่ ายกฎหมายประจํ า
สํานักงาน และมีความจําเป็ นในการว่าจ้ างทีปรึกษากฎหมาย เพือสอบทานข้ อมูล หรื อสัญญาต่างๆ สําหรับในการประกอบ
ธุรกิจทัว ไป รวมทังเป็
 นตัวแทนในการดําเนินคดีความกับคู่กรณี อย่างไรก็ดี เพือประโยชน์สงู สุดกับบริ ษัท ในกรณีทีจะต้ อง
ว่าจ้ างบริ ษัท สํานักงานกฎหมาย ลิวมโนมนต์ อินเตอร์ เนชัน แนล จํากัด เป็ นทีปรึ กษาทางกฎหมายใดๆ เพิมเติมในอนาคต
  สําหรับค่าทีปรึ กษาทางกฎหมายสําหรับในการดําเนินธุรกิจ
บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามกฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องอย่างเคร่ งครัด ทังนี
ทัว ไป บริ ษัทคาดว่าจะมีการต่ออายุเป็ นรายปี (มกราคม – ธันวาคม) และสําหรับค่าทีปรึกษากฎหมายสําหรับการเป็ นตัวแทน
ในการดําเนินคดีความกับคู่กรณีนนั  บริ ษัทคาดว่าจะพิจารณาแต่ละคดีเป็ นรายๆ ไป โดยบริ ษัทมีนโยบายในการจ่ายค่าที
ปรึกษากฎหมาย ตามความสําเร็ จทีบริ ษัทได้ รับในแต่ละคดี
ทังนี
  หากมีการทํารายการระหว่างกันดังกล่าวข้ างต้ นเกิดขึ นในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ ชดั เจน เป็ นธรรม และไม่
ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์เพือให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ
คํา สัง หรื อ ข้ อกํ า หนดของคณะกรรมการกํ า กับตลาดทุน และตลาดหลักทรั พย์ แ ห่งประเทศไทย รวมถึง การปฏิบัติตาม
ข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงสินทรัพย์ ทังนี
  ในการ
อนุมัติการทํา รายการระหว่า งกัน บุคคลที มีส่ว นเสียหรื ออาจมีความขัดแย้ ง จะต้ องไม่มีส่ว นในการพิ จารณาอนุมัติ ซึง
คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับการทํารายการดังกล่าว โดยจะนําเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ ทีประชุมผู้ถือหุ้น ตามแต่กรณี เพือใช้ เป็ นข้ อมูลประกอบในการพิจารณาเพืออนุมตั ิการเข้ าทํารายการ
นอกจากนี  ในกรณีทีคณะกรรมการตรวจสอบต้ องให้ ความเห็นเกียวกับความเหมาะสมของรายการดังกล่าว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีเกิดขึ นนัน บริ ษัทจะจัดให้ มีบคุ คลทีมีความรู้
ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรื อผู้ประเมินราคาทรัพย์สินทีมีความเป็ นอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการ
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บริ ษัท เชาว์ สตีล อินดัสทรี  จํากัด (มหาชน)
ระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรื อบุคคลทีมีความรู้ ความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใช้ ประกอบการ
ตัดสินของคณะกรรมการบริ ษัทหรื อผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี เพือให้ มีความมัน ใจว่าการเข้ าทํารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นการ
โยกย้ าย หรื อถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัท หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งของบริ ษัท แต่เป็ นการทํารายการทีบริ ษัทได้
คํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
นอกจากนัน บริ ษัทจะปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชี เรื องการเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคล หรื อกิจกรรมทีเกียวข้ องกัน
ซึงกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของ
รายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริ ษัท รวมทังแบบแสดงรายการข้

อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และ
รายงานประจําปี (แบบ 56-2) ของบริ ษัท
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