ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่ างกัน
บริ ษัทฯมีรายการบัญชีที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ูถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมีกรรมการร่ วมกัน โดยทางคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ ทําการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของรายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกําหนดราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ตามราคาตลาด ซึ่งมีลกั ษณะการกําหนดราคา
เดียวกันกับบุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้ องกัน และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัทใหญ่ บริษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
11.1 รายการระหว่ างกันของบริษัท
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นในปี 2554 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และงวด 6 เดือนสิ ้นสุดวันที่ 30 มิถนุ ายน 2555 มีรายละเอียดดังนี ้
11.1.1 รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวข้ องและลักษณะความสัมพันธ์
บริษัทที่มีรายการระหว่ างกัน
บริ ษัท ไทยชูการ์ เทอร์ มิเนิ ้ล จํากัด
(มหาชน) (“TSTE”)

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ์
ประกอบธุ ร กิ จ ให้ ขนถ่ า ยสิ น ค้ า ให้ เช่ า TSTE เป็ นบริ ษัทใหญ่ของบริ ษัทฯ โดยถือหุ้นบริ ษัทฯทางตรง 98.82% ก่อนการกระจายหุ้น และมี
กรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุกท่านของบริษัทฯ ยกเว้ นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ
คลังสินค้ า และบริ การท่าเทียบเรือ
TSTE ด้ วย
บริ ษัท ที เอส จี แอสเซ็ท จํากัด (“TSA”) ประกอบธุรกิจให้ เช่าอสังหาริมทรัพย์
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีบริ ษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุก
ท่านของบริ ษัทฯ ยกเว้ นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSA ด้ วย
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีบริ ษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุก
บริ ษัท ที เอส อุตสาหกรรมนํ ้ามัน จํากัด ประกอบธุรกิจโรงงานกลัน่ นํ ้ามันปาล์ม
(“TSO”)
ท่านของบริ ษัทฯ ยกเว้ นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSO ด้ วย
บริ ษัท ที เอส ขนส่งและโลจิสติกส์ จํากัด ประกอบธุ ร กิ จ โรงงานทอกระสอบ ขนส่ ง เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีบริ ษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุก
(“TSTL”)
ท่านของบริ ษัทฯ ยกเว้ นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TSTL ด้ วย
สินค้ า และบริ การรักษาความปลอดภัย
ประกอบธุรกิจคลังสินค้ า
เป็ นบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกันโดยมีบริ ษัทใหญ่ร่วมกันคือ TSTE และมีกรรมการร่วมกัน โดยกรรมการทุก
บริ ษัท ที เอส คลังสินค้ า จํากัด (“TS”)
ท่านของบริ ษัทฯ ยกเว้ นกรรมการตรวจสอบต่างเป็ นกรรมการของ TS ด้ วย
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ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

11.1.2 รายการค่ าเช่ าโกดัง/ไซโล และที่ดนิ
มูลค่ าของรายการ
ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ

ม.ค.-มิ.ย.
2555

ปี 2554
TSTE

บริษัทฯ

บริ ษัทฯเช่าที่ดินเนื ้อที่ 7,013 ตารางเมตรจาก TSTE เพื่อใช้ เป็ นที่ตั ้ง
ของโรงงาน โกดัง และอาคารสํานักงานของบริ ษัทฯ โดยมีอตั ราค่าเช่า
คิดเป็ น 50 บาท/ตารางเมตร หรื อ 350,650 บาทต่อเดือน โดยสัญญา
เช่าฉบับล่าสุดมีอายุสญ
ั ญา 30 ปี เริ่ มจาก 1 สิงหาคม 2553 ถึงวันที่
31 กรกฎาคม 2583 โดยกําหนดให้ มีการปรับอัตราค่าเช่าขึ ้นร้ อยละ
10 ทุก 5 ปี เมื่ อสัญญาเช่า ถูก ยกเลิก บริ ษั ทฯ มี หน้ า ที่ส่ง มอบที่ ดิ น
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างตามสภาพที่เป็ นอยู่ในวันที่ครบกําหนดสัญญาเช่า
ที่ดินให้ กบั TSTE เว้ นแต่ค่สู ญ
ั ญาจะได้ ทําความตกลงเกี่ยวกับสิ่งปลูก
สร้ างในที่ดินที่เช่าเป็ นประการอื่น หากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขอ
ต่อสัญญาเช่า จะต้ องมีหนังสือแจ้ งให้ TSTE ทราบล่วงหน้ าก่อนครบ
กําหนดไม่น้อยกว่า 2 ปี และทาง TSTE ยินยอมให้ สิทธิ์แก่บริ ษัทฯ เช่า
ที่ดินดังกล่าวต่อไปอีกไม่เกิ น 30 ปี โดยทัง้ สองฝ่ ายร่ วมกันกํ าหนด
อัตราค่าเช่า โดยให้ คํานึงถึงสภาวะเศรษฐกิจ ณ วันที่ตกลงกัน
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ค่าเช่า
5.4

2.7
เงินมัดจํา

0.7

0.7

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
1.7

2.3

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริษัทฯ ทําการเช่าที่ดินดังกล่าว เพื่อใช้ เป็ น
ที่ตงของโรงงานและอาคารสํ
ั้
านักงานของ
บริษัทฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตามราคาประเมิน
ของ บริ ษัท ยูเค แวลูเอชัน่ แอนด์ เอเจนซี่
จํากัด เลขที่ UK 2010/724 ซึง่ ประเมินเมื่อ
วันที่ 11 กันยายน 2553 และมีวตั ถุประสงค์
การประเมินเพื่อเปิ ดเผยข้ อมูลต่อสาธารณะ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ

ม.ค.-มิ.ย.
2555

ปี 2554
TSTE

บริษัทฯ

บริ ษัทฯ เช่าโกดัง 9 จาก TSTE เพื่อใช้ เก็บสินค้ า โดยโกดังดังกล่าวมี
เนื ้อที่ 1,650 ตารางเมตร อัตราค่าเช่าตารางเมตรละ 100 บาท ค่าเช่า
เดือนละ 165,000 บาท เป็ นการเช่าอายุสญ
ั ญา 3 ปี โดยเมื่อครบ
กําหนดการเช่าแล้ ว หากบริษัทฯ มีความประสงค์จะต่ออายุสญ
ั ญาการ
เช่ า จะต้ องแจ้ งให้ ทราบเป็ นลายลัก ษณ์ อัก ษรก่ อ นวัน สิ น้ สุ ด อายุ
ั ญาเช่า
สัญญาไม่น้อยกว่า 3 เดือน ซึง่ สัญญาเช่าฉบับล่าสุดมีอายุสญ
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 มิถนุ ายน 2555 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2558
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ค่าเช่า
2.0

1.0
เงินมัดจํา

0.3

0.3

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริษัทฯ ทําการเช่าโกดังดังกล่าว เพื่อใช้ เก็บ
วัตถุดิบและสินค้ าสําเร็จรูปของบริ ษัทฯ โดย
โกดังดังกล่าวตั ้งอยู่ในบริ เวณใกล้ เคียงกับ
โรงงานของบริ ษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นไปตามราคาตลาด ซึง่
อาจมีความแตกต่างกันบ้ างขึ ้นอยู่กบั ทําเล
ที่ตงและสภาพของโกดั
ั้
ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไข
ในการทํารายการ และได้ พิจารณาเทียบเคียง
ด้ านราคาแล้ วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ

ผู้ให้ เช่ า

ผู้เช่ า

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ

ม.ค.-มิ.ย.
2555

ปี 2554
TSO

บริษัทฯ

บริ ษัทฯเช่าไซโลเนื ้อที่ 2,880 ตารางเมตรจาก TSO เพื่อใช้ เก็บวัตถุดิบ
ในการผลิตแป้งสาลี มีอตั ราค่าเช่าคิดเป็ น 85 บาท/ตารางเมตร หรื อ
244,800 บาทต่อเดือน โดยเป็ นการเช่าระยะสัน้ ในปี 2554 เริ่ มเช่า
ั ญา 2
ตั ้งแต่วนั ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 โดยที่ผ่านมาเป็ นการเช่าอายุสญ
เดื อ น หากบริ ษั ทฯ มี ความประสงค์ ที่ จะขอต่อสัญญาเช่ า จะต้ องมี
หนังสือแจ้ งให้ TSO ทราบล่วงหน้ าก่อนครบกําหนดไม่น้อยกว่า 1
เดือน และในปั จจุบนั ได้ ทําการเช่าอายุสญ
ั ญา 5 เดือน ตั ้งแต่วนั ที่ 1
สิงหาคม 2555 ถึง 31 ธันวาคม 2555 เนื่องจากบริ ษัทฯคาดการณ์ว่า
จะมีความต้ องการใช้ พื ้นที่เก็บข้ าวสาลีจนถึงสิ ้นปี เป็ นอย่างน้ อย
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ค่าเช่า
2.7

1.5
เงินมัดจํา

0.5

0.5

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริษัทฯ ทําการเช่าไซโลดังกล่าว เพื่อใช้ เก็บ
วัตถุดิบของบริ ษัทฯ ในกรณีที่บริษัทฯมีที่
จัดเก็บไม่เพียงพอ โดยไซโลดังกล่าวตั ้งอยู่ใกล้
โรงงานของบริ ษัทฯ สะดวกต่อการขนส่ง
ความสมเหตุสมผลของราคา
สําหรับราคาค่าเช่าเป็ นราคาเดียวกันกับที่
บริษัทในกลุม่ ให้ เช่ากันเอง และเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับราคาค่าเช่าไซโลของ
บุคคลภายนอกในแถบเดียวกันแล้ วพบว่าตํ่า
กว่าราคาค่าเช่าไซโลของบุคคลภายนอก
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาเห็นชอบ
ถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไข
ในการทํารายการ และได้ พิจารณาเทียบเคียง
ด้ านราคาแล้ วเห็นว่าเป็ นราคาที่เหมาะสม

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

11.1.3 รายการซือ้ สินค้ าและบริการ
มูลค่ าของรายการ
ผู้ขาย /
ผู้ให้ บริการ

ผู้ซือ้ /
ผู้รับบริการ

TSTL

บริ ษัทฯ

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ
ปี 2554
บริ ษัทฯ ได้ ทําการซื ้อถุงบรรจุภณ
ั ฑ์จาก TSTL เพื่อใช้ บรรจุแป้ งชนิด
ต่างๆ และรํ าข้ าวสาลี ซึง่ เป็ นผลผลิตของบริ ษัทฯ

ม.ค.-มิ.ย. 2555

ซื ้อถุงบรรจุภณ
ั ฑ์
9.3

5.7
เจ้ าหนี ้การค้ า

0.4
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1.0

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ทํ า การซื อ้ ถุ ง บรรจุ ภั ณ ฑ์ จ าก
TSTL เพื่ อ ใช้ บ รรจุ แ ป้ งชนิ ด ต่ า งๆ ซึ่ ง เป็ น
ผลผลิตของบริษัทฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริษัทฯ ได้ จดั ประกวดราคากระสอบสานทุก
ไตรมาส และทําการจัดซื ้อกระสอบสานจากผู้
ชนะการประกวดราคาเป็ นหลัก เว้ นแต่กรณีที่
ผู้ชนะการประกวดราคาขอยกเลิก ไม่ผ่าน
การตรวจประเมินโรงงาน หรื อไม่ส่งเอกสาร
รับรองคุณภาพให้ กบั บริษัทฯ โดยในไตรมาส
ที่บริ ษัทฯจัดซื ้อกระสอบสานจากบริษัทที่ไม่มี
ความเกี่ยวโยง บริ ษัทฯได้ มีการจัดซื ้อ
กระสอบสานบางส่วนจาก TSTL ด้ วยใน
กรณีเร่งด่วน เนื่องจาก TSTL สามารถจัดส่ง
สินค้ าให้ บริ ษัทฯได้ อย่างรวดเร็ว

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ

ผู้ขาย /
ผู้ให้ บริการ

TSTL

ผู้ซือ้ /
ผู้รับบริการ

บริ ษัทฯ

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ
ปี 2554

บริ ษัทฯ ใช้ บริ การด้ านขนส่งจาก TSTL เพื่อขนส่งแป้งชนิดต่างๆ
และรําข้ าวสาลีซงึ่ เป็ นผลผลิตของบริ ษัทฯ ไปให้ กบั ลูกค้ า โดยมีการ
ทํ า สัญญาขนส่ งสิ น ค้ า ระบุอัตราค่า ขนส่งที่ แน่น อนแบ่งตามเขต
พื ้นที่ที่จัดส่ง โดยอัตราค่าขนส่งจะเปลี่ยนแปลงตามสภาวะราคา
นํ ้ามันในประเทศ ทังนี
้ ้ TSTL ได้ ขอยกเลิกสัญญากับบริ ษัทฯนับแต่
วัน ที่ 1 กรกฎาคม 2555 เป็ นต้ นไปเนื่ อ งจากไม่ ส ามารถแบก
รับภาระค่าแรงงานในการลงสินค้ าที่ปรับตัวสูงขึ ้นตามประกาศของ
ทางราชการได้
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ค่าขนส่ง
6.6

3.8

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
0.3

0.3

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ทังนี
้ ้ TSTL ใช้ วิธีบวกอัตรากําไรไปบนต้ นทุน
ในการเสนอราคาขายให้ กบั บริ ษัทฯ ซึง่
เทียบเคียงกันได้ กบั ที่ใช้ ในการกําหนดราคา
ขายให้ ลกู ค้ ารายอืน่ ของ TSTL
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริษัทฯ ใช้ บริ การด้ านขนส่งจาก TSTL เพื่อ
ขนส่งแป้งชนิดต่างๆ และรํ าข้ าวสาลีซงึ่ เป็ น
ผลผลิตของบริษัทฯ ไปให้ กบั ลูกค้ า
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริษัทฯ ได้ เปิ ดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การขนส่งไม่ตํ่ากว่า
3 ราย ทําการเสนอราคา และ TSTL เป็ นผู้ที่
ได้ รับการคัดเลือก เนื่องจากราคาและเงื่อนไข
เป็ นประโยชน์สงู สุดกับบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ TSTL ใช้ วิธีบวกอัตรากําไรไปบนต้ นทุน
ในการเสนอราคาค่าขนส่งให้ กบั บริ ษัทฯ

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ

ผู้ขาย /
ผู้ให้ บริการ

TSTL

ผู้ซือ้ /
ผู้รับบริการ

บริ ษัทฯ

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ
ปี 2554

บริ ษัทฯ ใช้ บริ การรั กษาความปลอดภัยจาก TSTL โดยสัญญามี
กํ า หนดระยะเวลา 1 ปี มี อัตราค่า บริ ก าร 74,000 บาทต่อเดือ น
สัญญาฉบับล่าสุดมีอายุสัญญาตัง้ แต่วันที่ 1 มิถุนายน 2555 ถึ ง
วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 ทั ้งนี ้ TSTL เป็ นผู้ให้ บริ การรักษาความ
ปลอดภัยด้ วยตนเอง โดยไม่ได้ จ้างให้ ผ้ อู ื่นกระทําการแทน
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ค่าบริการรักษาความปลอดภัย
0.6

0.4

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
-

-

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริษัทฯ ใช้ บริ การรักษาความปลอดภัยจาก
TSTL เพื่อดูแลความเรียบร้ อยปลอดภัยของ
ทรัพย์สินของบริ ษัทฯ
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริษัทฯ ได้ เปิ ดให้ ผ้ ใู ห้ บริ การรักษาความ
ปลอดภัยไม่ตํ่ากว่า 3 รายทําการเสนอราคา
และ TSTL เป็ นผู้ที่ได้ รับการคัดเลือก
เนื่องจากราคาและเงื่อนไขเป็ นประโยชน์
สูงสุดกับบริษัทฯ ทั ้งนี ้ TSTL ใช้ วิธีบวก
อัตรากําไรไปบนต้ นทุนในการเสนอราคา
ค่าบริ การรักษาความปลอดภัยให้ กบั บริ ษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ

ผู้ขาย /
ผู้ให้ บริการ

บริษัทฯ

ผู้ซือ้ /
ผู้รับบริการ

TSO

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ
ปี 2554

บริ ษัทฯ ได้ ขายรถโฟล์คลิฟท์ 1 คัน ให้ กบั TSO ในราคา 100,000
บาท โดยมู ล ค่ า สุ ท ธิ ต ามบั ญ ชี ค งเหลื อ ณ วั น ที่ ข ายเท่ า กั บ
1,428.28 บาท ทําให้ มีกําไรจากการขาย 98,571.72 บาท

ขายรถโฟล์คลิฟท์
-

0.1

ลูกหนี ้ค่าขายรถโฟล์คลิฟท์
-
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0.1

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริษัทฯ ได้ ใช้ งานรถโฟล์คลิฟท์คนั ดังกล่าว
มาแล้ ว 5 ปี ซึง่ สภาพรถปั จจุบนั ไม่สามารถ
ใช้ งานได้ อย่างมีประสิทธิภาพเพียงพอ และ
หากจะทําการซ่อมแซมก็อาจไม่ค้ มุ ค่า จึงทํา
การขาย และซื ้อรถคันใหม่แทน
ความสมเหตุสมผลของราคา
บริษัทฯ ได้ ให้ ศนู ย์บริการ และผู้รับซื ้ออืน่ ๆ
ทําการเสนอราคารับซื ้อรถโฟล์คลิฟท์คนั
ดังกล่าว และราคาสูงสุดที่ได้ รับการเสนอ คือ
100,000 บาท ดังนั ้น จึงใช้ ราคานี ้ในการขาย
ให้ กบั TSO เพราะเป็ นราคาที่บริ ษัทฯ ได้
ประโยชน์สงู สุด

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
มูลค่ าของรายการ

ผู้ขาย /
ผู้ให้ บริการ

ผู้ซือ้ /
ผู้รับบริการ

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ
ปี 2554

ม.ค.-มิ.ย. 2555

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมี
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา

11.1.4 ค่ าใช้ จ่ายอื่น
มูลค่ าของรายการ
ผู้ขาย / ผู้
ให้ บริการ

ผู้ซือ้ /
ผู้รับบริการ

TSTE

บริ ษัทฯ

(ล้ านบาท)

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาํ คัญ
ปี 2554
บริ ษัทฯได้ จ่ายค่าใช้ จ่ายอื่นๆให้ แก่ TSTE ได้ แก่ ค่าไฟฟ้า และค่า
นํ ้าประปาในโกดังที่บริษัทฯเช่าจาก TSTE สําหรับเก็บข้ าวสาลี

ม.ค.-มิ.ย. 2555

ค่าใช้ จ่ายอืน่
0.013

0.007

ค่าใช้ จ่ายค้ างจ่าย
0.000

ส่วนที่ 2 หน้ าที่ 92

0.001

ความจําเป็ นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
ความจําเป็ นของการทํารายการ
บริ ษัทฯ ใช้ บริการไฟฟ้า และนํ ้าประปาใน
โกดังที่บริ ษัทฯเช่าเพื่อเก็บข้ าวสาลี
ความสมเหตุสมผลของราคา
เป็ นไปตามราคาที่เกิดขึ ้นจริ ง ซึง่ เป็ นเงื่อนไข
เดียวกันกับที่ TSTE ทํากับบุคคลที่ไม่
เกี่ยวข้ อง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและมี

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)
ความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการ
รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการ และความ
สมเหตุสมผลของราคา

11.1.5 รายการคํา้ ประกันเงินกู้สถาบันการเงิน (ณ 30 มิถุนายน 2555)
บริ ษัทฯ มีการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยนําหลักทรัพย์ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเข้ าคํ ้าประกันเงินสินเชื่อให้ กบั บริษัทฯ และมีภาระคํ ้าประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินของบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมระหว่างกันในการคํ ้าประกันดังกล่าว ดังนี ้

ผู้ใช้ วงเงินกู้

ผู้คาํ ้ ประกัน

บริ ษัทฯ

TSTE

ธนาคารที่ให้
สินเชื่อ

ประเภทของ
วงเงินสินเชื่อ

ธนาคารไทย หนังสือคํ ้าประกัน
พาณิชย์
เลตเตอร์ ออฟ
เครดิต ทรัสรีซีท
และเงินกู้ยืมระยะ
สั ้น
เงินเบิกเกินบัญชี
สัญญาซื ้อขาย
เงินตรา
ต่างประเทศ

วงเงิน วงเงินที่ วงเงิน
สินเชื่อ ใช้ ไป คงเหลือ
(ล้ าน
(ล้ าน
(ล้ าน
บาท)
บาท)
บาท)
5
3
2
700

478

222

15
800

-

15
800
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รายละเอียดหลักประกัน
วงเงินตามภาระผูกพันเหล่านี ้ใช้ หลักทรัพย์คํ ้าประกันร่วมกันดังนี ้
1. ที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของ TSTE โฉนดเลขที่ 319,
321, 324, 326-7, 329, 358, 360-1, 391, 812, 820, 5568, 6502,
8051, 9081, 249045, 24100, 24811, 26948, 249242-52,
249251, 28894, 28895, 251318, 251319, 251321และ 64261
เนื อ้ ที่ รวม 111-0-26 ไร่ ตัง้ อยู่ที่ ถนนปู่ เจ้ า สมิ งพราย ตํ าบลสํ า โรง
กลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ
2. สิ่งปลูกสร้ างซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โรงงานแป้งข้ าวสาลี
ของบริ ษัทฯมีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 5,167 ตารางเมตร และถังเหล็ก
จํานวน 11 ใบ เพื่อใช้ เก็บข้ าวสาลี (วัตถุดิบ) มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ

ส่วนที่ 2 บริ ษัทที่ออกหลักทรัพย์

ผู้ใช้ วงเงินกู้

TSTE

ผู้คาํ ้ ประกัน

บริ ษัทฯ

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารที่ให้
สินเชื่อ

ประเภทของ
วงเงินสินเชื่อ

ล่วงหน้ า
เงินกู้ยืมระยะยาว
ธนาคารไทย เงินเบิกเกินบัญชี
พาณิชย์
เงินกู้ยืมระยะสั ้น
เงินกู้ยืมระยะยาว
หนังสือคํ ้าประกัน

วงเงิน
สินเชื่อ
(ล้ าน
บาท)
20
50
190
7.5

วงเงินที่ วงเงิน
ใช้ ไป คงเหลือ
(ล้ าน
(ล้ าน
บาท)
บาท)
40
50
55
6.1

20
135
1.4
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360 ตารางเมตร
3. เครื่องจักรทังหมด
้
ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ
4. สิทธิการเช่าซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ ของบริ ษัทฯ โดยเป็ นสิทธิ การเช่าที่ดิน
เนื ้อที่ 7,013 ตารางเมตร ซึ่งเป็ นที่ตั ้งอาคารโรงงานแป้งข้ าวสาลีบน
โฉนดที่ดินเลขที่ 361 ตั ้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอย14 สยามไซโล ถนนปู่
เจ้ าสมิ ง พราย ตํ า บลสํ า โรงกลาง อํ า เภอพระประแดง จั ง หวั ด
สมุทรปราการ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่างบริษัทฯกับ TSTE
นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ทําประกันทรัพย์สินสํานักงาน โรงงานแป้งสาลี
และเครื่ องจักร ในวงเงิน 377 ล้ านบาท โดยให้ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็ น
ผู้รับผลประโยชน์ตามภาระผูกพัน
ทั ้งนี ้ TSTE ร่ วมคํ ้าประกันเงินสินเชื่อของบริ ษัทฯ ภายในวงเงิน 1,365
ล้ านบาท และ บริ ษัทฯ ร่ วมคํ ้าประกันเงินสินเชื่อของ TSTE ภายใน
วงเงิน 330 ล้ านบาท ซึง่ ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ ตกลงจะยกเลิกสัญญา
คํ ้าประกันทั ้งในส่วนที่ TSTE คํ ้าให้ กบั บริ ษัทฯ วงเงิน 1,365 ล้ านบาท
และในส่วนที่บริ ษัทฯ คํ ้าให้ กับ TSTE วงเงิน 330 ล้ านบาท พร้ อมถอน
ชื่อ TSTE ในฐานะผู้จํานองร่วมออกจากทรัพย์จํานองสิ่งปลูกสร้ างและ
เครื่ อ งจัก รกรรมสิ ทธิ์ ของบริ ษัท ฯ และถอนชื่ อบริ ษัทฯออกจากทรั พย์
จํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ างกรรมสิทธิ์ ของ TSTE เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับ
การอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํ ากับหลักทรั พย์ และตลาด
หลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไปได้ ไม่ว่า
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ผู้ใช้ วงเงินกู้

TSO

ผู้คาํ ้ ประกัน

บริ ษัทฯ และ
TSTE

บริ ษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จํากัด (มหาชน)

ธนาคารที่ให้
สินเชื่อ

ประเภทของ
วงเงินสินเชื่อ

ธนาคารไทย หนังสือคํ ้าประกัน
พาณิชย์
เลตเตอร์ ออฟ
เครดิต ทรัสรีซีท
และเงินกู้ยืมระยะ
ยาว
เงินเบิกเกินบัญชี
เงินกู้ยืมระยะสั ้น

วงเงิน
สินเชื่อ
(ล้ าน
บาท)

วงเงินที่ วงเงิน
ใช้ ไป คงเหลือ
(ล้ าน
(ล้ าน
บาท)
บาท)

7.5
-

7.2
16

0.3
-

17.5
500

498

17.5
2

รายละเอียดหลักประกัน
จะเป็ นการอนุมตั ิแบบมีเงื่อนไขหรื อไม่มีเงื่อนไข โดยวงเงินสินเชื่อและ
เงื่อนไขที่บริ ษัทฯมีอยู่กบั ธนาคารคงเดิม
วงเงินตามภาระผูกพันเหล่านี ้ใช้ หลักประกันร่วมกันดังนี ้
1. อาคารโรงกลัน่ นํ ้ามันปาล์ม พื ้นที่ใช้ สอยประมาณ 6,525 ตารางเมตร
ตั ้งอยู่ที่ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลางอําเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ
2. เครื่องจักรผลิตนํ ้ามันปาล์ม
3. สิทธิการเช่าที่ตั ้งโรงกลัน่ นํ ้ามันปาล์ม โดยเป็ นสิทธิการเช่าที่ดินเนื ้อที่
6,525 ตารางเมตร บนโฉนดที่ดินเลขที่ 391 ตั ้งอยู่เลขที่ 90/8 หมู่ที่ 1
ซอย 14 สยามไซโล ถนนปู่ เจ้ าสมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอ
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง TSO
กับ TSTE
ทั ้งนี ้บริ ษัทฯและ TSTE ร่วมคํ ้าประกัน ภายในวงเงิน 525 ล้ านบาท ซึ่ง
ธนาคารไทยพาณิ ชย์ ได้ ตกลงจะยกเลิกสัญญาคํา้ ประกันในส่วนของ
บริ ษัทฯ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์
ต่อประชาชนทั่วไปได้ ไม่ว่ าจะเป็ นการอนุมัติ แบบมี เงื่ อนไขหรื อไม่มี
เงื่อนไข โดยวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขที่บริษัทฯมีอยู่กบั ธนาคารคงเดิม

ทั ้งนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบถึงความจําเป็ นในการทํารายการดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขในการทํารายการ และการไม่คิดค่าธรรมเนียมระหว่างกัน
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อนึง่ ตามจดหมายจากธนาคารไทยพาณิชย์ ลงวันที่ 9 มิถนุ ายน 2554 ธนาคารไทยพาณิชย์ได้ อนุมตั ิให้
1. ยกเลิกสัญญาคํ ้าประกันทังในส่
้ วนที่ TSTE คํ ้าให้ กบั บริ ษัทฯ วงเงิน 1,365 ล้ านบาท และในส่วนที่บริ ษัทฯ คํ ้า
ให้ กับ TSTE วงเงิน 330 ล้ านบาท พร้ อมถอนชื่อ TSTE ในฐานะผู้จํานองร่ วมออกจากทรัพย์จํานองสิ่งปลูก
สร้ างและเครื่ องจักรกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ และถอนชื่อบริ ษัทฯออกจากทรัพย์จํานองที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง
กรรมสิทธิ์ของ TSTE กล่าวคือทรัพย์สินของบริ ษัทฯจะถูกถอดออกจากการคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของ TSTE
และทรัพย์สินของ TSTEจะถูกถอดออกจากการคํ ้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริ ษัทฯ
2. ยกเลิกสัญญาคํ ้าประกันในส่วนของบริ ษัทฯ ที่ร่วมกับ TSTE คํ ้าประกันให้ TSO ภายในวงเงิน 525 ล้ านบาท
โดยจะยกเลิกสัญญาคํ ้าประกันข้ างต้ นให้ เมื่อบริ ษัทฯ ได้ รับการอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ให้ ออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนทัว่ ไปได้ ไม่ว่าจะเป็ นการอนุมตั ิแบบมีเงื่อนไขหรื อไม่มีเงื่อนไข
โดยวงเงินสินเชื่อและเงื่อนไขที่บริษัทฯมีอยู่กบั ธนาคารคงเดิม ได้ แก่

หนังสือคํ ้าประกัน 5 ล้ านบาท

เลตเตอร์ ออฟเครดิต ทรัสรีซีท และเงินกู้ยืมระยะสั ้น 700 ล้ านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี 15 ล้ านบาท

สัญญาซื ้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้ า 800 ล้ านบาท
ซึง่ จะคํ ้าประกันโดย

สิ่งปลูกสร้ างซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ ได้ แก่ โรงงานแป้งข้ าวสาลีของบริ ษัทฯมีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ
5,167 ตารางเมตร และถังเหล็ก จํานวน 11 ใบ เพื่อใช้ เก็บข้ าวสาลี (วัตถุดิบ) มีพื ้นที่ใช้ สอยประมาณ
360 ตารางเมตร

เครื่ องจักรทั ้งหมด ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ

สิทธิการเช่าซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ์ของบริ ษัทฯ โดยเป็ นสิทธิการเช่าที่ดินเนื ้อที่ 7,013 ตารางเมตร ซึง่ เป็ นที่ตงั ้
อาคารโรงงานแป้งข้ าวสาลีบนโฉนดที่ดินเลขที่ 361 ตั ้งอยู่เลขที่ 90 หมู่ที่ 1 ซอย14 สยามไซโล ถนนปู่ เจ้ า
สมิงพราย ตําบลสําโรงกลาง อําเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ตามสัญญาเช่าที่ดินระหว่าง
บริษัทฯกับ TSTE

นอกจากนี ้บริ ษัทฯยังได้ ทําประกันทรัพย์สินสํานักงาน โรงงานแป้งสาลี และเครื่ องจักร ในวงเงิน 377
ล้ านบาท โดยให้ ธนาคารไทยพาณิชย์เป็ นผู้รับผลประโยชน์ตามภาระผูกพัน
อย่างไรก็ตาม ธนาคารไทยพาณิชย์สงวนสิทธิ์ในการที่จะพิจารณาทบทวนการให้ สินเชื่อ และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงวงเงิน
สินเชื่อและเงื่อนไขต่างๆ ได้ ตามความจําเป็ นโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
11.2 ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทใหญ่และบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน โดยมีผ้ ถู ือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรื อมี
กรรมการร่ วมกัน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้สอบทานและพิจารณาการทํารายการระหว่างกันจากการสอบถามผู้บริ หาร
ประกอบกับการพิจารณาจากเอกสารต่างๆ ที่ทางบริ ษัทฯ ได้ จดั เตรี ยมให้ และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ โดยในการ
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทําการพิจารณา
รายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ที่ 3/2555
เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2555 คณะกรรมการตรวจสอบได้ ทําการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นสําหรับงวดหกเดือนสิ ้นสุดวันที่
30 มิถนุ ายน 2555 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและให้ ความเห็นชอบต่อรายการที่เกิดขึ ้นในช่วงเวลาดังกล่าวว่ามี
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ความสมเหตุส มผล มี ก ารกํ า หนดราคาและเงื่ อ นไขตามราคาตลาด และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ ทัง้ นี ้
รายละเอียดของความจําเป็ นในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีต่อรายการระหว่างกันที่เกิ ดขึ ้น
สามารถพิจารณาได้ จากข้ อมูลหัวข้ อที่ 11.1 ข้ างต้ น
11.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ตามมติการประชุมคณะกรรมการบริ ษัทฯ ครัง้ ที่ 3/2555 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2555 ได้ กําหนดมาตรการและ
ขั ้นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกัน เพื่อควบคุมการทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทร่ วมกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ สว่ นเสีย หรืออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคตโดยให้ เป็ นไปตาม
ประกาศ หรื อหลักเกณฑ์ ของคณะกรรมการกํ ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย (กลต.) และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯจะจัดให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ น
ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมด้ านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขต่างๆ ให้ เป็ นไป
ตามลัก ษณะการดํ า เนิ น การค้ าปกติ ใ นตลาด และมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาที่ เ กิ ด ขึ น้ กั บ บุ ค คลภายนอก ในกรณี ที่
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯจะนําบุคคลที่มีความรู้
ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ซึ่งมีความเป็ นอิสระจากบริ ษัทฯ และบุคคลที่ไม่มี
ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ เ ข้ า มาพิ จ ารณาและให้ ความเห็ น เกี่ ย วกับ รายการระหว่ า งกั น ดัง กล่ า ว เพื่ อ นํ า ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และนําเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ตามแต่กรณี
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ ผ้ ูบริ หาร หรื อผู้มีส่วนได้ เสียสามารถเข้ ามามีส่วนร่ วมในการ
อนุมัติรายการที่ตนเองมีส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อม อีกทั ้งคณะกรรมการบริ ษัทฯจะเข้ ามาดูแลบริ ษัทฯให้ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามข้ อกํ าหนดเกี่ ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูล การทํารายการเกี่ ยวโยงและการได้ มาหรื อ
้ บตั ิตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมของ
จําหน่ายไปของทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทร่ วม รวมทังปฏิ
ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีโดยเคร่ งครัด และจะทําการ
เปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบหรื อสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัท
ฯ และเปิ ดเผยในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี
11.4 นโยบายหรือแนวโน้ มในการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
ในการทํารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้นในอนาคต เงื่อนไขต่างๆให้ เป็ นไปตามลักษณะการค้ าโดยทัว่ ไปโดย
อ้ างอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั ้งนี ้ บริ ษัทฯ และ/หรื อ กลุ่มบริ ษัทจะให้ คณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อ
กรรมการอิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราค่าตอบแทน รวมทั ้งความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้
ด้ วย หากมีรายการใดที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎ
ประกาศ และ/หรื อ ข้ อบังคับของสํานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย โดยบริ ษัทฯอาจให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั ้งนี ้กลุ่มบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการ
ระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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ในการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งที่เกิดขึ ้นต่อเนื่องในอนาคต
ซึง่ หากรายการดังกล่าวเป็ นไปตามลักษณะการทําธุรกิจการค้ าทัว่ ไป มีเงื่อนไขเป็ นไปตามธุรกิจการค้ าปกติ และเพื่อความ
จําเป็ นในการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯจะมีการกําหนดนโยบายด้ านราคาระหว่างกันอย่างชัดเจน มีความเป็ นธรรม
สอดคล้ องกับราคาตลาด และสอดคล้ องกับพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกอบฉบับแก้ ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552 มาตรา 89/12(1) อีกทัง้ บริ ษัทฯจะนําเสนอรายการดังกล่าวที่เกิ ดขึน้ ต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื่อพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ และให้ ความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่
เกิดขึ ้นทุกไตรมาส
สําหรับการทํารายการระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งที่ไม่เป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้ าปกติ บริ ษัทฯจะดําเนินการให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นถึงความจําเป็ น ความสมเหตุสมผล
และความเหมาะสมด้ านราคาของรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นให้ เป็ นไปตามราคาตลาด และมีการเปรี ยบเทียบราคาที่เกิด
ขึ ้นกับบุคคลภายนอก ทั ้งนี ้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น
บริ ษัทฯจะนําบุคคลที่มีความรู้ ความชํานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชี ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็ นต้ น ซึ่งมีความเป็ นอิสระ
จากบริ ษัทฯ และเป็ นบุคคลที่ไม่มีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์เข้ ามาพิจารณาและให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน
ดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ
อย่างไรก็ ตาม รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึน้ ในอนาคต
บริ ษัทฯมีการกําหนดมาตรการไม่ให้ ผ้ บู ริ หาร กรรมการ หรื อผู้มีส่วนได้ เสียสามารถเข้ ามามีส่วนร่วมในการอนุมตั ิรายการที่
ตนเองมีส่วนได้ เสียทังทางตรงและทางอ้
้
อม ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะเข้ ามาควบคุมให้ บริ ษัทฯปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกํ าหนดของตลาดหลักทรัพย์ แห่ง
้
ประเทศไทย และคณะกรรมกํากับตลาดทุนของ สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทังการ
ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์ สินของ
บริ ษั ทฯ และบริ ษัท ย่ อยตามประกาศตลาดหลัก ทรั พย์ แห่งประเทศไทย และคณะกรรมกํ า กับตลาดทุน ของสํานัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการปฏิบตั ิตามมาตรฐานการ
บัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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