บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
สรุปรายละเอียดรายการระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2554 และไตรมาสที่ 1 ป 2555
บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปความสัมพันธ ไดดังนี้
1
2
3
4
5

บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง
บริษัท ไทยออยล จํากัด (มหาชน) (TOP)
บริษัท กันยง อีเล็คทริก จํากัด (มหาชน) (KYE)
บริษัท น้ําตาลกวางสุนหลี (KSL)
บริษัท เพิ่มสิน สตีลเวิคส จํากัด (มหาชน) (PERM)
นายทวีมิตร กมลมงคลสุข

6

นางทับทิม กมลมงคลสุข

7

นายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข

8

นายธีรภาพ กมลมงคลสุข

ความสัมพันธ
TOP มีกรรมการรวมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน
KYE มีกรรมการรวมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน
KSL มีกรรมการรวมกันกับบริษัทคือ นายมนู เลียวไพโรจน
PERM มีกรรมการรวมกันกับบริษัทคือ นายกันต อรรฆยวรวิทย
เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2555 ถือหุนทางตรงในบริษัทรอยละ 1.23 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และ
ถือหุนทางออมโดยเปนผูถือหุนใหญใน บริษัท กมลมงคลสุข จํากัด ถือหุนรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และ
ยังดํารงตําแหนงกรรมการและประธานกรรมการบริหารในบริษัท
เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2555 ถือหุนทางตรงในบริษัทรอยละ 1.18 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และ
ถือหุนทางออมโดยเปนผูถือหุนใหญใน บริษัท กมลมงคลสุข จํากัด ถือหุนรอยละ 20.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว แลว
และยังดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการบริหารในบริษัท
เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2555 ถือหุนทางตรงในบริษัทรอยละ 0.67 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และ
ถือหุนทางออมโดยเปนผูถือหุนใหญใน บริษัท กมลมงคลสุข จํากัด ถือหุนรอยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว แลว
และยังดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูจัดการในบริษัท
เปนผูถือหุนของบริษัท โดย ณ วันที่ 15 ก.ค. 2555 ถือหุนทางตรงในบริษัทรอยละ 0.67 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว และ
ถือหุนทางออมโดยเปนผูถือหุนใหญใน บริษัท กมลมงคลสุข จํากัด ถือหุนรอยละ 15.00 ของทุนจดทะเบียนและเรียกชําระแลว แลว
และยังดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัท
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บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีรายการระหวางกัน โดยเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจปกติ และมีเงื่อนไขทางการคาที่เปนธรรม ดังนี้
1. สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2554 และงวด 3 เดือนแรกของป 2555
บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการระหวางกัน

1.1 TOP1

1.2 KSL

รายไดจากการขายเครื่องทุนแรง : บริษัทมีรายไดจากการขาย
เครื่องทุนแรงซึ่งเปนสินคาของบริษัทใหแก TOP โดยราคาที่บริษัท
คิดกับ TOP เปนราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับลูกคาทั่วไป

มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
2554
ป 2555
(ม.ค.-มี.ค.)
82,145.80
0.00

ยอดคงคาง
ลูกหนี้การคา
รายไดจากการขายอะไหลเครื่องทุนแรง : บริษัทมีรายไดจาก
การขายอะไหลเครื่องทุนแรงซึ่งเปนสินคาของบริษัทใหแก KSL
โดยราคาที่บริษัทคิดกับ KSL เปนราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับ
ลูกคาทั่วไป

ยอดคงคาง
ลูกหนี้การคา
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0.00
0.00

0.00
600.00

0.00

0.00

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปนธุรกิจ
ปกติ มีนโยบายกําหนดราคาที่เปนธรรม และเปนเงื่อนไขทาง
การคาปกติ ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปนธุรกิจ
ปกติ มีนโยบายกําหนดราคาที่เปนธรรม และเปนเงื่อนไขทาง
การคาปกติ ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

1. สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2554 และงวด 3 เดือนแรกของป 2555
บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการระหวางกัน

1.3 KYE

รายไดจากการใหบริการซอมเครื่องเพรส : บริษัทมีรายได
จากการใหบริการซอมเครื่องเพรสระบบไฮดรอลิกใหแก KYE ซึ่ง
บริการซอมเครื่องเพรสเปนธุรกิจปกติของบริษัทและราคาที่บริษัท
คิดกับ KYE เปนราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับลูกคาทั่วไป

มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
2554
ป 2555
(ม.ค.-มี.ค.)
83,800.00
87,000.00

ยอดคงคาง
ลูกหนี้การคา
1.4 PERM

รายไดจากการขายเครื่องทุนแรง : บริษัทมีรายไดจากการขาย
เครื่ องทุ นแรงซึ่ งเปนสิ นคา ของบริ ษัท ใหแ ก PERM โดยราคาที่
บริษัทคิดกับ PERM เปนราคาเดียวกันกับที่บริษัทคิดกับลูกคา
ทั่วไป
ยอดคงคาง
ลูกหนี้การคา
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0.00

93,090.00

42,822.44

58,450.00

0.00

60,187.80

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปนธุรกิจ
ปกติ มีนโยบายกําหนดราคาที่เปนธรรม และเปนเงื่อนไขทาง
การคาปกติ ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวารายการดังกลาวเปนธุรกิจ
ปกติ มีนโยบายกําหนดราคาที่เปนธรรม และเปนเงื่อนไขทาง
การคาปกติ ดังนั้นจึงเห็นวาการทํารายการมีความเหมาะสม
และสมเหตุสมผล

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

1. สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2554 และงวด 3 เดือนแรกของป 2555
บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการระหวางกัน

1.5 นายธีรภาพ กมลมงคลสุข

รายการซื้อหุน บจ. เมทัล แฟบริเคชั่น : บริษัทซื้อหุนของ
เมทั ล แฟบริ เ คชั่ น จากนายธี ร ภาพ กมลมงคลสุ ข จํ า นวน
199,998 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 100.00 บาท มูลคาเรียกชําระ
แลวหุนละ 25.00บาท โดยซื้อในราคหุนละ 25.00 บาท โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อปรับปรุงโครงสรางการถือหุน สงผลใหภายหลัง
การซื้อหุน บริษัทถือหุนใน เมทัล แฟบริเคชั่น รอยละ 99.99 และ
ทําใหเมทัล แฟบริเคชั่น มีสถานะเปนบริษัทยอยของบริษัท

1.6 นางทับทิม กมลมงคลสุข

รายการซื้อที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งของโชวรูม : บริษัทซื้อที่ดินเนื้อที่
131 ตารางวา ซึ่งปจจุบันบริษัทใชเปนที่ตั้งโชวรูมจากนางทับทิม
กมลมงคลสุข ในราคา 5,820,000 บาท ในเดือนมกราคม 2554
เพื่อใหบริษัทมั่นใจไดวาบริษัทมีที่ตั้งโชวรูมที่มีศักยภาพตอไปและ
สามารถขจั ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน โดยราคาซื้ อ ขาย
เทากับราคาประเมินที่ประเมินโดย บริษัท โนเบิ้ล พร็อพเพอรตี้
แวลูเอชั่น จํากัด ซึ่งเปนผูประเมินอิสระ

มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
2554
ป 2555
(ม.ค.-มี.ค.)
4,999,950.00
0.00

5,240,000.00
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0.00

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

รายการดังกลาวเปนการปรับปรุงโครงสรางการถือหุนเพื่อ
ขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
และราคาซื้ อ เป น ราคาที่ เ หมาะสม เนื่ อ งจาก เมทั ล แฟบ
ริ เ คชั่ น เป น บริ ษั ท ที่ เ พิ่ ง จั ด ตั้ ง และยั ง ไม มี ก ารทํ า ธุ ร กิ จ ใด
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาการทํารายการ
มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายการดังกลาวเปนการซื้อที่ดินซึ่งบริษัทใชเปนที่ตั้งโชวรูม
โดยที่ดินดังกลาวตั้งอยูติดถนนใหญบริเวณแยกบานบึง ซึ่ง
เปนทําเลที่ดีมีรถยนตผานไปมาในแตละวันเปนจํานวนมาก
นอกจากนี้ ราคาซื้ อ ขายเป น ราคาที่ป ระเมิ น โดยผู ป ระเมิ น
อิสระและเปนยุติธรรม คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา
แล ว เห็ น ว า การทํ า รายการดั ง กล า วมี ค วามเหมาะสมและ
สมเหตุสมผล

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

1. สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2554 และงวด 3 เดือนแรกของป 2555
บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการระหวางกัน

ลูกหนี้อื่นและดอกเบี้ยที่เกิดจากการซื้อที่ดิน: ตามที่บริษัทได
ซื้อที่ดินจากนางทับทิม กมลมงคลสุข เนื้อที่ 131 ตารางวา ตาม
รายละเอียดขางตนในเรื่อง “รายการซื้อที่ดินซึ่งเปนที่ตั้งโชวรูม”
บริษัทไดชําระเงินรวมทั้งสิ้น 5,820,000 บาท ในเดือนมกราคม
2554 แบงเปนคาที่ดินจํานวน 5,240,000 บาท และคาอาคาร
โครงเหล็ก 1 ชั้น 1 หลังจํานวน 580,000 บาท แตเนื่องจากอาคาร
ดังกลาวเปนทรัพยสินของบริษัท ทําใหบริษัทชําระคาซื้อในสวน
ของอาคารเกินไป ดังนั้นนางทับทิม กมลมงคลสุข จึงดําเนินการ
คื น เงิ น ที่ ไ ด รั บ ชํ า ระเกิ น พร อ มดอกเบี้ ย จ า ยตั้ ง แต วั น ที่ บ ริ ษั ท
จายเงินใหกับนางทับทิม ถึงวันที่นางทับทิมจายชําระเงินในสวนที่
ไดรับชําระเกินคืนใหแกบริษัทในเดือนเมษายน 2555
ยอดคงคาง
ลูกหนี้อื่นตนงวด
เพิ่มขึ้นระหวางงวด (ดอกเบี้ยรับ)
ลูกหนี้อื่นปลายงวด

มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
2554
ป 2555
(ม.ค.-มี.ค.)
613,147.30
622,083.12

580,000.00
33,147.40
613,147.40
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613,147.40
8,935.72
622,083.12

ความจําเปนและเหมาะสมของรายการระหวางกัน

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นจากการชําระเงินเกินใน
สวนของอาคารสิ่งปลูกสรางโครงเหล็ก 1 ชั้น ซึ่งบริษัทใชเปน
โชวรูม ทั้งนี้เมื่อบริษัททราบถึงความคลาดเคลื่อนที่เกิดขึ้น
บริษัทไดดําเนินการแจงนางทับทิม กมลมงคลสุข และ ไดรับ
ชําระเงินตนที่ไดรับเกินพรอมดอกเบี้ยในอัตรา MLR - 1 %
(อัตราเดียวกันกับที่ธนาคารพาณิชยคิดกับบริษัท) ในเดือน
เมษายน 2555)
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาการทํารายการ
มีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

1. สรุปรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2554 และงวด 3 เดือนแรกของป 2555
บุคคล/นิติบุคคลที่เกี่ยวของ
ลักษณะรายการระหวางกัน

1.7 นายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข

ดอกเบี้ยจายจากการที่บริษัทยอย เมทัล แฟบริเคชั่น กูยืม
เงินระยะสั้นจากนางทับทิม กมลมงคลสุข : เมทัล แฟบริเคชั่น
กูยืมเงินระยะสั้นจาก นางทับทิม กมลมงคลสุข เพื่อเปนคาใชจาย
ในการจัดตั้ง เมทัล แฟบริเคชั่น โดยรายการดังกลาวเปนรายการ
ที่เกิดขึ้นกอนที่บริษัทจะเขาซื้อหุนใน เมทัล แฟบริเคชั่น ในเดือน
มกราคม 2554 โดยมีการคิดอัตราดอกเบี้ยระหวางกันในอัตรา
MLR – 1%
ยอดคงคาง
เจาหนี้เงินกูยืมตนงวด
ลดลงระหวางงวด
เจาหนี้เงินกูยืมปลายงวด
ดอกเบี้ ย จ า ยจากการที่ บ ริ ษั ท กู ยื ม เงิ น ระยะสั้ น จากนาย
สุรเชษฐ กมลมงคลสุข : บริษัทกูยืมเงินระยะสั้น เพื่อใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนจากนายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข โดยมีอัตรา
ดอกเบี้ยเทากับ MLR – 1%
ยอดคงคาง
เจาหนี้เงินกูยืมตนงวด
ลดลงระหวางงวด
เจาหนี้เงินกูยืมปลายงวด

มูลคารายการระหวางกัน (บาท)
2554
ป 2555
(ม.ค.-มี.ค.)
2,440.37
0.00

110,650.00
(110,650.00)
0.00
20,219.18

0.00
0.00
0.00
0.00

9,000,000
(9,000,000)
0.00

0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ : 1 คุณมนู เลียวไพโรจน ไดออกจากตําแหนงกรรมการใน TOP ในเดือนเมษายน 2555
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รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นกอนบริษัทเขาลงทุนใน
เมทัล แฟบริเคชั่น ในป 2554 โดย เมทัล แฟบริเคชั่น กูยืม
เงินคุณทับทิมเพือ่ เปนคาใชจายในการจัดตั้งบริษัท โดยมี
อัตราดอกเบีย้ เทากับ MLR - 1 % (อัตราเดียวกันกับที่
ธนาคารพาณิชยคิดกับบริษัท)และบริษัทยอยไดชําระคืนเงิน
ทั้งหมดแลว คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวา
การทํารายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

รายการดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นจากการที่บริษทั มีความ
ตองการใชเงินระยะสั้นเพือ่ เปนเงินทุนหมุนเวียน ดังนั้นบริษัท
จึงกูยืมเงินระยะสัน้ จากนายสุรเชษฐ โดยมีอัตราดอกเบี้ย
เทากับ MLR – 1% (อัตราเดียวกันกับที่ธนาคารพาณิชยคิด
กับบริษัท)คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวาการ
ทํารายการมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 บริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง เปนวงเงินกูรวมทั้งสิ้น 298.00 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
• วงเงินตั๋วสัญญาใชเงิน (Promissory Note) จํานวน 170.00 ลานบาท
• วงเงินหนังสือค้ําประกัน (Letter of Guarantee) จํานวน 10.00 ลานบาท
• วงเงินกูระยะยาว จํานวน 88.00 ลานบาท
• วงเงินเบิกเกินบัญชี (Overdraft) จํานวน 30 ลานบาท
โดยวงเงินทั้งหมดขางตนรวม 298.00 ลานบาท นั้นค้ําประกันโดยกรรมการของบริษัทจํานวน 4 ทาน คือ 1.) นายทวีมิตร กมลมงคลสุข 2.) นางทับทิม กมลมงคลสุข 3.) นายสุรเชษฐ กมล
มงคลสุข และ 4.) นายธีรภาพ กมลมงคลสุข
บุคคลที่เกี่ยวของ
1. นายทวีมิตร กมลมงคลสุข

ลักษณะความสัมพันธ
ผูถือหุนและกรรมการบริษัท

สรุปรายการ
ค้ําประกันวงเงินกูของบริษัทรวม 298.00
ลานบาท

2. นางทับทิม กมลมงคลสุข

ผูถือหุนและกรรมการบริษัท

ค้ําประกันวงเงินกูของบริษัทรวม 298.00
ลานบาท
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เหตุผลและความจําเปน
ธนาคารขอใหนายทวีมิตร กมลมงคลสุข ค้ํา
ประกันวงเงินกูในฐานะกรรมการของบริษัท
ทั้ง นี้บ ริษัท จะเจรจาขอใหธ นาคารพาณิชย
ดั ง กล า วปลดการค้ํ า ประกั น ส ว นบุ ค คล
ภายหลังบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการ
ระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป
ธนาคารขอใหนางทับทิม กมลมงคลสุข ค้ํา
ประกันวงเงินกูในฐานะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทจะเจรจาขอใหธนาคารพาณิชย
ดังกลาวปลดการค้ําประกันสวนบุคคล
ภายหลังบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการ
ระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป

บริษัท ที.เอ็ม.ซี อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่เกี่ยวของ
3. นายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข

ลักษณะความสัมพันธ
ผูถือหุน กรรมการบริษัท และกรรมการ
ผูจัดการ

สรุปรายการ
ค้ําประกันวงเงินกูของบริษัทรวม 298.00
ลานบาท

4. นายธีรภาพ กมลมงคลสุข

ผูถือหุนและกรรมการบริษัท

ค้ําประกันวงเงินกูของบริษัทรวม 298.00
ลานบาท

เหตุผลและความจําเปน
ธนาคารขอใหนายสุรเชษฐ กมลมงคลสุข ค้ํา
ประกันวงเงินกูในฐานะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทจะเจรจาขอใหธนาคารพาณิชย
ดังกลาวปลดการค้ําประกันสวนบุคคล
ภายหลังบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการ
ระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป
ธนาคารขอใหนายธีรภาพ กมลมงคลสุข ค้ํา
ประกันวงเงินกูในฐานะกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้บริษัทจะเจรจาขอใหธนาคารพาณิชย
ดังกลาวปลดการค้ําประกันสวนบุคคล
ภายหลังบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการ
ระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท โดยบุคคลที่เกี่ยวของเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทโดยไมคิดคาตอบแทน
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยเงื่อนไขตาง ๆ ของรายการระหวางกันที่เปน
รายการการคา ปกติ เปนไปตามเงื่อนไขปกติธุรกิจทั่วไป และเปนราคาที่เปนธรรมตามราคาตลาดเปนหลัก ไมมี
เงื่อนไขพิเศษระหวางบริษัทและ/หรือบริษัทยอยและผูท่ีเกี่ยวของ การกําหนดราคาหรืออัตราคาธรรมเนียมเปนการ
กําหนดตามราคาที่ สอดคลองกับอั ตราปกติที่สามารถเปรียบเทียบไดกับการทํารายการกับบุ คคลอื่นที่ ไมมีความ
เกี่ยวของกัน และไมทําใหบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเสียประโยชนแตอยางใด
สําหรับรายการระหวางกันที่ไมใชการคาปกติของกลุมบริษัทไดแก รายการกูยืมเงิน เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปน
เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มสภาพคลองในการดําเนินธุรกิจและการกูยืมเงินโดยบริษัทยอยเพื่อชําระคาจัดตั้ง
บริษัทยอย รายการค้ําประกันอันเนื่องมาจากความจําเปนในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใชซื้อ
สินทรัพยที่ใชในการดําเนินการและเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเปนเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการ
ใหสินเชื่อแกธุรกิจ โดยที่บริษัทไมมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการขอรับการค้ําประกันดังกลาว ซึ่งการทํารายการดังกลาว
เปนไปตามความจําเปน และไมทําใหบริษัทเสียประโยชนแตอยางใด การซื้อที่ดินจากบุคคลที่เกี่ยวของกันเพื่อใหบริษัท
มั่นใจวาบริษัทจะมีที่ตั้งโชวรูมที่มีศักยภาพและเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนระหวางบริษัทกับบุคคลที่
เกี่ยวของกันอีกดวย
คณะกรรมการตรวจสอบไดมีการพิจารณารายการระหวางกันดังกลาวขางตนแลว มีความเห็นวามีความ
จําเปนและสมเหตุสมผล ตลอดจนเปนประโยชนตอบริษัท และ /หรือ บริษัทยอย (สามารถดูรายละเอียดของแตละ
รายการไดในตาราง 11.1)
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท หรือบริษัทยอยที่ผานมา ไดมีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัทหรือ
บริษัทยอย และภายหลังจากที่บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลว การอนุมัติรายการระหวางกันไดมี
คณะกรรมการตรวจสอบรวมในการพิจารณาดวย โดยการพิจารณาเขาทํารายการระหวางกันไดคํานึงถึงผลประโยชน
ของบริษัทและบริษัทยอยเปนสําคัญ
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรือ
อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความ
จําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้
บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัท
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11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน
บริษัทและ/หรือบริษัทยอยคาดวาในอนาคตจะยังคงมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก ซึ่งเปนไปตามลักษณะ
การประกอบธุรกิจปกติ ไดแก การใหบริการซอมเครื่องเพรส และการขายเครื่องทุนแรง โดยมีการกําหนดนโยบาย
การคิดราคาระหวางกันอยางชัดเจน ตามราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และเปนธรรม โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของบริษทั เปนสําคัญ รวมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นในการทํารายการดังกลาว
การค้ําประกันตามสัญญากูยืมเงินที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะยังคงมีอยูตอไป
เนื่องจากความจําเปนในการขอวงเงินสินเชื่อจากสถาบันการเงิน เพื่อใชซื้อสินทรัพยที่ใชในการดําเนินงานและใชเปน
เงินทุนหมุนเวียนในกิจการ ซึ่งถือเปนเงื่อนไขปกติของสถาบันการเงินในการใหสินเชื่อแกธุรกิจ โดยที่บริษัทและ/หรือ
บริษัทยอยไมมีคาใชจายเกิดขึ้นจากการขอรับการค้ําประกันดังกลาว ทั้งนี้ บริษัทและ/หรือบริษัทยอยไมมีนโยบายที่
จะขอรับการค้ําประกันจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง สําหรับวงเงินใหมที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต สําหรับวงเงินเกา
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย จะทยอยปลดการค้ําประกันของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงลง หากการปลดการค้ําประกัน
ดังกลาวไมกระทบตอวงเงินกูยืมของบริษัทและ/หรือบริษัทยอยในปจจุบัน
เงินกูยืมจากบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เกิดขึ้นตามความจําเปนในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบริษัทไดมีการจัดทํา
สัญญากูยืมเงิน และมีนโยบายในการกําหนดเงื่อนไขที่ชัดเจนและเปนธรรม นอกจากนี้บริษัทและ/หรือบริษัทยอยไมมี
นโยบายใหเงินกูยืมและหรือการค้ําประกันหนี้ใดๆ แกบคุ คลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
สําหรับรายการระหวางกันในอนาคตในเรื่องการซื้อที่ดินนั้นจะไมเกิดขึ้นอีกเนื่องจากรายการซื้อที่ดินจาก
บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในช ว งที่ ผ า นมา เป น การซื้ อ ที่ ดิ น เพื่ อ ป อ งกั น ไม ใ ห เ กิ ด ความขั ด แย ง ทาง
ผลประโยชนและการถายเทผลประโยชนอันกอใหเกิดความไมเปนธรรมกับผูถือหุนรายยอยของบริษัท โดยปจจุบัน
บริษัทเปนเจาของที่ดินและอาคารที่ใชดําเนินธุรกิจทั้งหมด
ทั้ ง นี้ รายการระหว า งกั น ที่ อ าจก อ ให เ กิ ด ความขั ด แย ง ทางผลประโยชน ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคตนั้ น
คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติ
ตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
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