บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหว่ างกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั มีการทํารายการกับบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันทีเกิดขึ -นนั -นเป็ นการทํารายการกับ
ผู้ถือหุ้นและ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงการทํารายการกับบริษัททีเกียวข้ องกันซึงมีบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งเป็ นผู้ถือ
หุ้นและ/หรื อผู้บริหาร ซึง สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ ดงั นี บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

นางสุนนั ทา กังสวิวฒ
ั น์
นางวันดี กังสวิวฒ
ั น์

นายมนตรี กังสวิวฒ
ั น์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร ประธานกรรมการบริ หารความเสีย ง
ประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หาร และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ 30.65 ของทุนจด
ทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน
เป็ นกรรมการของบริ ษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ -ล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทย่อย
และถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริ ษัทย่อย
เป็ นภรรยาของนายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
เป็ นมารดาของนายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ
10.13 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน
(รวมการถือหุ้นของนายสุกิจ กังสวิวฒ
ั น์ ซึงเป็ นสามีของนางวันดี กังสวิวฒ
ั น์ และเป็ น
บิดาของนายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์)
เป็ นน้ องชายของนายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
เป็ นผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานตลาด และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ
5.34 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ วก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน
เป็ นผู้ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริ ษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ -ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด ซึงเป็ น
บริ ษัทย่อย
เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริ หารความเสียง ประธานบริ หารสายงานธุรกิจ
และผลิตภัณฑ์ และเป็ นผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ 8.06 ของทุนจดทะเบีย น
และเรี ยกชําระแล้ ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน
เป็ นกรรมการของบริ ษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ -ล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทย่อย
และถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริ ษัทย่อย
เป็ นกรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ หารความเสี ยง ประธานบริ ห ารสายงาน
โทรคมนาคม และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ 7.76 ของทุนจดทะเบียนและ
เรียกชําระแล้ ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน
เป็ นกรรมการ กรรมการบริ ห าร กรรมการบริ ห ารความเสี ย ง กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน ประธานบริ หารสายงานการเงินบัญชี และเป็ นผู้ถือ หุ้นของบริ ษัท
โดยถือหุ้นร้ อยละ 0.40 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิม
ทุนต่อประชาชน
เป็ นกรรมการของบริ ษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ -ล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทย่อย
และถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริ ษัทย่อย
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บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง
นางสาวนงนุช เตมีศรีสขุ

นายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์

นายบรรยเวกษก์ ธารทอง

นายวิเชียร อิทธิแสง

นายสกล สัณหฉวี

ลักษณะความสัมพันธ์
เป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร รักษาการประธานบริ หารสายงานการจัดการ และเป็ นผู้
ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ 0.16 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ก่อนการ
เสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน
เป็ นกรรมการของบริ ษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ -ล แอนด์ แอคเซสซอรีส์ จํากัด ซึง เป็ นบริ ษัทย่อย
เป็ นรองกรรมการผู้จดั การปฏิบตั ิการ 1 สายงานโทรคมนาคม และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
โดยถือหุ้นร้ อยละ 3.51 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิม
ทุนต่อประชาชน
เป็ นรองกรรมการผู้จดั การปฏิบตั ิการ 2 สายงานโทรคมนาคม และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท
โดยถือหุ้นร้ อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิม
ทุนต่อประชาชน
เป็ นรองกรรมการผู้จดั การสายงานโครงการ และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือหุ้นร้ อยละ
4.66 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อประชาชน
เป็ นผู้ถือหุ้นจํานวน 1 หุ้นในบริ ษัท ซี.เอส.เอส.เคเบิ -ล แอนด์ แอคเซสซอรี ส์ จํากัด ซึงเป็ น
บริ ษัทย่อย
เป็ นผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบริ การงานขาย และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยถือ
หุ้นร้ อยละ 4.05 ของทุนจดทะเบียนและเรี ยกชําระแล้ ว ก่อนการเสนอขายหุ้นเพิมทุนต่อ
ประชาชน
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11.2 ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
บริ ษัทมี การทํ ารายการระหว่างกันอัน เนื องมาจากการดํ าเนินธุรกิ จกับบุคคลที อาจมี ความขัดแย้ ง ซึงสามารถสรุ ป
ลักษณะและมูลค่าของการทํารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภทได้ ดงั นี 

รายการขายรถยนต์
บุคคลทีอาจ
มีความขัดแย้ ง

ลักษณะของรายการ

1. นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

บริ ษัทขายรถยนต์ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร

2. นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

- รายได้ จากการขายยานพาหนะ

3. นายบรรยเวกษก์ ธารทอง

- ลูกหนี -อืน

มูลค่ ารายการ (ล้ านบาท)
ปี 2555
2.76
-

4. นายนฤเทพ สันตะรัตติวงศ์

ความจําเป็ นและ
ความสมเหตุสมผล
เป็ นรายการทีเกิดขึ -นตามนโยบาย
ของบริ ษัททีจะจํา หน่ายรถยนต์ ที
ใช้ งานเป็ นเวลาเกิ น 5 ปี และได้
ตัดค่ า เสือ มราคาจนมี มูลค่า ตาม
บั ญ ชี เ ท่ า กั บ 1 บาทแล้ วให้ แก่
ผู้บ ริ ห ารและพนักงานของบริ ษั ท
โดยกํ า หนดราคาขายประมาณ
ร้ อยละ 30 - 40 ของมูล ค่ า
ทรัพย์สนิ ทีซื -อมา

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
บริษทั ได้ กําหนดนโยบายในการจําหน่ายรถยนต์ให้ แก่ผ้ บู ริหารและพนักงานของบริษัท โดยกําหนดราคาขายประมาณ
ร้ อยละ 30 - 40 ของมูลค่าทรัพย์สินทีซื -อมา ซึง ณ เวลาทีบริษัทจําหน่ายรถยนต์นั -น ราคาขายดังกล่าวอาจมีราคาทีตํากว่า
ราคาตลาดได้ ทั -งนี - ในปี 2555 บริษทั ได้ มีการจําหน่ายรถยนต์จํานวน 4 คัน ซึง ได้ มีการใช้ งานครบ 5 ปี และตัดค่าเสือมราคา
หมดแล้ ว ให้ แก่ผ้ ูบริ หารจํานวน 4 ท่าน ในราคารวมประมาณ 2.76 ล้ านบาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิม) โดยทีราคาจําหน่าย
ดังกล่าวเป็ นราคาทีอยู่ใ นช่วงราคาตามทีกําหนดในประกาศของบริ ษัท แต่เมือเปรี ยบเทียบกับราคาตลาด จะพบว่าราคา
จําหน่ายดังกล่าวมีราคาตํากว่าราคาตลาดประมาณ 0.90 ล้ านบาท หรื อมีส่วนลดประมาณร้ อยละ 25 ของราคาตลาด
อย่างไรก็ดี เนืองจากการทํารายการดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายของบริ ษัท เพือเป็ นแรงจูงใจให้ แก่ผ้ ูบริ หารและพนักงาน
เสมือนเป็ นสวัสดิการของผู้บริ หารและพนักงาน ดังนัน- คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผล อีก ทัง- การทํ ารายการดัง กล่าวช่วยทํ าให้ บริ ษัทมี กําไรจากการจํ าหน่ ายทรั พย์ สินเท่ากับราคาที เสนอขาย
เนืองจากบริษทั ได้ ตดั ค่าเสือมราคาของทรัพย์สินดังกล่าวหมดแล้ ว
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รายการคํ -าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินให้ แก่บริษทั
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

° นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
° นางสุนนั ทา กังสวิวฒ
ั น์
°
°
°
°

°
°
°
°

°
°
°
°
°

นางวันดี กังสวิวฒ
ั น์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ
นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของเงินกู้ยืม
คงค้ าง (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค.2555

เป็ นผู้คํ -าประกัน รวมทังนํ
- า
ทรัพย์สนิ ของตนเองคํ -าประกัน
กับสถาบันการเงินแห่งที 1 ซึง
ประกอบด้ วย
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน
รวม 20 ล้ านบาท

20.00

2. วงเงินกู้ระยะสันโดยทํ
าตัวP
สัญญาใช้ เงินเป็ นหลักฐาน
วงเงินรวม 130 ล้ านบาท

20.00

3. วงเงินหนังสือคํ -าประกัน
วงเงินรวม 147.50 ล้ านบาท
(รวมวงเงินร่ วมกับบริษัทย่อย
จํานวน 100 ล้ านบาท)

132.07

4. วงเงินแฟคเตอริ ง วงเงินรวม
200 ล้ านบาท

-

เป็ นผู้คํ -าประกันกับสถาบัน
การเงินแห่งที 2 ซึง ประกอบด้ วย
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน
รวม 2 ล้ านบาท

-

2. วงเงินหนังสือคํ -าประกัน
วงเงินรวม 20 ล้ านบาท (เป็ น
วงเงินใช้ ร่วมกับบริษัทย่อย)

12.01

3. วงเงินขายตัวP สัญญาใช้ เงิน
วงเงินรวม 81 ล้ านบาท (เป็ น
วงเงินใช้ ร่วมกับบริษัทย่อย)

8.50

เป็ นผู้คํ -าประกันกับสถาบัน
การเงินแห่งที 3 ซึง ประกอบด้ วย
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน
รวม 29 ล้ านบาท

6.04

2. วงเงินหนังสือคํ -าประกัน
วงเงินรวม 20 ล้ านบาท

16.02

3. วงเงินขายตัวP สัญญาใช้ เงิน
วงเงินรวม 100 ล้ านบาท

95.00

4. วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินรวม
18.1 ล้ านบาท

13.78

ส่วนที 2 หน้ า 91

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

เป็ นการคํ -าประกันร่ วมกับที ดินพร้ อมสิงปลูก
สร้ างของบริ ษัท และทีดินพร้ อมสิงปลูกสร้ าง
ของกรรมการและญาติ ส นิ ท ของกรรมการ
และบัญชี เงิ นฝากสถาบันการเงิ นของบริ ษั ท
ซึง เป็ นไปตามเงื อ นไขและสัญ ญาที ทํ า กั บ
สถาบั น การเงิ น แห่ ง ที 1 เพื อ ใช้ เป็ นวงเงิ น
สําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท

เป็ นการคํ า- ประกั น ร่ ว มกั บ บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
สถาบันการเงินของบริ ษัท และบริ ษัทย่อย ซึง
เป็ นไปตามเงื อ นไขและสั ญ ญาที ทํ า กั บ
สถาบั น การเงิ น แห่ ง ที 2 เพื อ ใช้ เป็ นวงเงิ น
สําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัท

เป็ นการคํ -าประกันร่ วมกับที ดินพร้ อมสิงปลูก
สร้ างของบริ ษั ท และบัญ ชี เ งิ น ฝากสถาบั น
การเงินของบริ ษัท ซึง เป็ นไปตามเงือนไขและ
สัญญาทีทํากับสถาบันการเงินแห่งที 3 เพือใช้
เป็ นวงเงิ น สํ า หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ของ
บริ ษัท

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

°
°
°
°

°
°
°
°
°
°

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์
นายมนตรี กังสวิวฒ
ั น์
นายวิเชียร อิทธิแสง

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของเงินกู้ยืม
คงค้ าง (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค.2555

เป็ นผู้คํ -าประกันกับสถาบัน
การเงินแห่งที 4 ซึง ประกอบด้ วย
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน
รวม 5 ล้ านบาท

-

2. วงเงิน Trade on Demand
วงเงินรวม 250 ล้ านบาท

122.70

3. วงเงินหนังสือคํ -าประกัน
วงเงินรวม 70 ล้ านบาท

50.00

4. วงเงินซื -อขายเงินตรา
ต่างประเทศ วงเงินรวม 250
ล้ านบาท

-

5. วงเงิน Project Finance
วงเงินรวม 100 ล้ านบาท

-

เป็ นผู้คํ -าประกันกับสถาบัน
การเงินแห่งที 5 ซึง ประกอบด้ วย
1. วงเงินหนังสือคํ -าประกัน
วงเงินรวม 30 ล้ านบาท

-

2. วงเงินขายตัวP สัญญาใช้ เงิน
วงเงินรวม 110 ล้ านบาท

40.00

3. วงเงินแฟคเตอริ ง วงเงินรวม
200 ล้ านบาท

41.58

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล

เป็ นการคํ า- ประกั น ร่ ว มกั บ บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
สถาบั น การเงิ น ของบริ ษั ท ซึ ง เป็ นไปตาม
เงือ นไขและสัญ ญาที ทํา กับ สถาบัน การเงิ น
แห่งที 4 เพือใช้ เป็ นวงเงินสําหรับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท

เป็ นการคํ า- ประกั น ร่ ว มกั บ บั ญ ชี เ งิ น ฝาก
สถาบั น การเงิ น ของบริ ษั ท ซึ ง เป็ นไปตาม
เงือ นไขและสัญ ญาที ทํา กับ สถาบัน การเงิ น
แห่งที 5 เพือใช้ เป็ นวงเงินสําหรับการประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัท

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
การพิจ ารณาเข้ าทํ า รายการดัง กล่ า วกระทํ า โดยกรรมการ และผู้ บริ ห าร รวมทัง- ญาติ ส นิ ท ของกรรมการ โดย
คณะกรรมการตรวจสอบได้ ส อบทานรายการดังกล่าวและมี ความเห็นว่ามีความจํ าเป็ นและสมเหตุส มผล เนืองจากเป็ น
เงือนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ เพือใช้ สําหรับการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยไม่มีการคิด
ค่าธรรมเนียมคํ -าประกันเงินกู้ยืม
ทั -งนี - ในอนาคต หากบริษัทมีความจําเป็ นในการทํารายการเพิมเติม บริษัทจะดําเนินการอย่างยุติธรรม และผ่านความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึง ในปั จจุบนั นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาวภณิดา เศวตวร
รณรั ตน์ นางสาวนงนุช เตมี ศ รี สุข นายโอภาส ติ ยวัฒ นาโรจน์ นายมนตรี กังสวิ วัฒ น์ และนายวิเ ชี ยร อิท ธิ แสง ซึงเป็ น
กรรมการและผู้ บ ริ ห ารของบริ ษั ท มี น โยบายให้ การสนับ สนุน การกู้ยื ม เงิน จากสถาบัน การเงิ น ของบริ ษัท โดยไม่ คิ ด
ค่าธรรมเนียม

ส่วนที 2 หน้ า 92

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)



รายการคํ -าประกันเงินกู้ยืมสถาบันการเงินให้ แก่บริษทั ย่อย
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

°
°
°
°
°
°

°
°
°
°

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ
นายมนตรี กังสวิวฒ
ั น์
นางวันดี กังสวิวฒ
ั น์

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
นางสาวภณิดา เศวตวรรณรั ตน์
นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของเงินกู้ยืม ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
คงค้ าง (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค.2555

เป็ นผู้คํ -าประกัน รวมทังนํ
- า
ทรัพย์สนิ ของตนเองคํ -าประกัน
กับสถาบันการเงินแห่งที 1 ซึง
ประกอบด้ วย
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน
รวม 3.2 ล้ านบาท (ยกเลิก
วงเงินในเดือน ก.ค. 55)

-

2. วงเงินหนังสือคํ -าประกัน
วงเงินรวม 100 ล้ านบาท (เป็ น
วงเงินใช้ ร่วมกับบริษัท)

11.47

3. วงเงินตัวP สัญญาใช้ เงิน วงเงิน
รวม 90 ล้ านบาท (โอนวงเงินไป
ทีบริ ษัทในเดือน มิ.ย. 55)

-

4. วงเงินขายสิทธิเรี ยกร้ องในหนี การค้ าภายในประเทศ
(Domestic Factoring) วงเงิน
รวม 20 ล้ านบาท (ยกเลิกวงเงิน
ในเดือน มิ.ย. 55)

-

เป็ นผู้คํ -าประกันกับสถาบัน
การเงินแห่งที 2 ซึง ประกอบด้ วย
1. วงเงินเบิกเกินบัญชี วงเงิน
รวม 2 ล้ านบาท

-

2. วงเงินหนังสือคํ -าประกัน
วงเงินรวม 20 ล้ านบาท (เป็ น
วงเงินใช้ ร่วมกับบริษัท)

1.81

3. วงเงินขายตัวP สัญญาใช้ เงิน
วงเงินรวม 41 ล้ านบาท (โอน
วงเงินไปทีบริ ษัทในเดือน ส.ค.
55)

-

4. วงเงินสินเชือ Trade
Finance วงเงินรวม 30 ล้ าน
บาท (ยกเลิกวงเงินในเดือน
ก.พ. 55)
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-

เป็ นการคํา- ประกันร่ วมกับที ดินพร้ อมสิง
ปลูก สร้ างของกรรมการของบริ ษั ทย่อ ย
และญาติ ส นิ ท ของกรรมการของบริ ษั ท
ย่ อ ย และบัญ ชีเ งิ นฝากสถาบัน การเงิ น
ของบริ ษัทย่อย ซึง เป็ นไปตามเงือนไขและ
สัญ ญาที ทํา กับสถาบันการเงิ นแห่ งที 1
เพื อ ใช้ เ ป็ นวงเงิ น สํ า หรั บ การประกอบ
ธุรกิจของบริ ษัทย่อย

เป็ นการคํา- ประกันร่ วมกับบัญชี เงิน ฝาก
สถาบันการเงินของบริ ษัทย่อย ซึงเป็ นไป
ตามเงือนไขและสัญญาทีทํ ากับสถาบัน
การเงินแห่งที 2 เพือใช้ เป็ นวงเงินสําหรั บ
การประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

° นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์
° นายกิตติรัตน์ เมฆมณี
° นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของเงินกู้ยืม ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
คงค้ าง (ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค.2555

เป็ นผู้คํ -าประกันกับสถาบัน
การเงินแห่งที 3 ซึง ประกอบด้ วย
วงเงินกู้ระยะยาว วงเงินรวม 40
ล้ านบาท (ชําระแล้ วเสร็ จใน
เดือน ส.ค. 55)

-

เป็ นการคํา- ประกันร่ วมกับที ดินพร้ อมสิง
ปลูก สร้ างของบริ ษั ทย่ อย และบัญชีเ งิ น
ฝากสถาบันการเงิ นของบริ ษั ท ย่ อ ย ซึ ง
เป็ นไปตามเงื อนไขและสัญ ญาที ทํา กั บ
สถาบันการเงินแห่งที 3 เพือใช้ เป็ นวงเงิน
สําหรับการประกอบธุรกิจของบริ ษัทย่อย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
การพิจารณาเข้ าทํารายการดังกล่าวกระทําโดยกรรมการของบริ ษัทย่อย รวมทั -งญาติสนิทของกรรมการของบริ ษัท
ย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนืองจาก
เป็ นเงือนไขของการกู้ยืมเงินของธนาคารพาณิชย์ เพือใช้ สําหรับการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทย่อย โดยไม่
มีการคิดค่าธรรมเนียมคํ -าประกันเงินกู้ยืม
ทั -งนี - ในอนาคตหากบริ ษัทย่อยมีความจําเป็ นในการทํารายการเพิมเติม บริ ษัทย่อยจะดําเนินการอย่างยุติธรรม และ
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ ซึงในปั จจุบนั นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นางสาว
ภณิดา เศวตวรรณรัตน์ และนางสาวนงนุช เตมีศรี สุข ซึงเป็ นกรรมการของบริ ษัทย่อย รวมทัง- ญาติสนิทของกรรมการของ
บริษทั ย่อย มีนโยบายให้ การสนับสนุนการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินของบริษัทย่อย โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ส่วนที 2 หน้ า 94

บริ ษัท คอมมิวนิเคชัน แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลูชนั จํากัด (มหาชน)



รายการคํ -าประกันตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื -อให้ แก่บริษัท
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

นายสมพงษ์ กังสวิวฒ
ั น์

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

นายวิเชียร อิทธิแสง

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์ และ
นายมนตรี กังสวิวฒ
ั น์

นายโอภาส ติยวัฒนาโรจน์

นางสาวนงนุช เตมีศรี สขุ

นายสกล สัณหฉวี

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของภาระหนีส2 ินคงค้ าง* ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค.2555

เป็ นผู้ คํ า- ประกั น สั ญ ญาเช่ า
ทางการเงินและสัญญาเช่าซือสําหรับการซื -อยานพาหนะของ
บริ ษัท ในวงเงินรวม 4.74 ล้ าน
บาท
เป็ นผู้ คํ า- ประกั น สัญ ญาเช่ า
ทางการเงิ น สํ า หรั บ การซื อยานพาหนะของบริ ษั ท ใน
วงเงินรวม 1.34 ล้ านบาท
เป็ นผู้ คํ า- ประกั น สั ญ ญาเช่ า
ทางการเงิ น สํ า หรั บ การซื อยานพาหนะของบริ ษั ท ใน
วงเงินรวม 3.16 ล้ านบาท
เป็ นผู้ คํ า- ประกั น สั ญ ญาเช่ า
ทางการเงิ น สํ า หรั บ การซื อยานพาหนะของบริ ษั ท ใน
วงเงินรวม 4.15 ล้ านบาท
เป็ นผู้คํ -าประกันสัญญาเช่าซื -อ
สําหรับการซื -อยานพาหนะของ
บริ ษัท ในวงเงินรวม 0.91 ล้ าน
บาท
เป็ นผู้คํ -าประกันสัญญาเช่าซื -อ
สําหรับการซื -อยานพาหนะของ
บริ ษัท ในวงเงินรวม 1.43 ล้ าน
บาท
เป็ นผู้คํ -าประกันสัญญาเช่าซื -อ
สําหรับการซื -อยานพาหนะของ
บริ ษัท ในวงเงินรวม 0.81 ล้ าน
บาท

3.35

เป็ นการคํ า- ประกัน ตามเงื อ นไขและ
สัญญาทีทํากับบริ ษัทลิสซิงหลายแห่ง

0.66

เป็ นการคํ า- ประกั น ตามเงื อ นไขและ
สัญญาทีทํากับบริ ษัทลิสซิงแห่งหนึง

1.71

เป็ นการคํ า- ประกั น ตามเงื อ นไขและ
สัญญาทีทํากับบริ ษัทลิสซิงแห่งหนึง

-

เป็ นการคํ า- ประกั น ตามเงื อ นไขและ
สัญ ญาที ทํากับบริ ษั ทลิสซิงแห่งหนึง
(การชําระภาระหนีแ- ล้ วเสร็ จเมือวันที
31 ตุลาคม 2555)
เป็ นการคํ า- ประกั น ตามเงื อ นไขและ
สัญญาทีทํากับบริ ษัทลิสซิงแห่งหนึง

0.15

1.11

เป็ นการคํ า- ประกั น ตามเงื อ นไขและ
สัญญาทีทํากับบริ ษัทลิสซิงแห่งหนึง

0.34

เป็ นการคํ า- ประกั น ตามเงื อ นไขและ
สัญญาทีทํากับบริ ษัทลิสซิงแห่งหนึง

หมายเหตุ: * มูลค่าของภาระหนี -สินคงค้ างทีแสดงอยูใ่ นตารางข้ างต้ นได้ รวมดอกเบี -ยรอการตัดจําหน่ายด้ วย

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
การพิจารณาเข้ าทํารายการดังกล่าวกระทําโดยกรรมการและผู้บริ หาร ซึงเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นไปตามเงือนไขของ
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สัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื -อ เพือใช้ สําหรับการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริ ษัท โดยผู้คํา- ประกัน
ไม่ได้ คิดค่าธรรมเนียมคํ -าประกันเงินกู้ยืมดังกล่าวกับบริษัท


รายการคํ -าประกันตามสัญญาเช่าทางการเงินและสัญญาเช่าซื -อให้ แก่บริษัทย่อย
บุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ลักษณะรายการ

มูลค่ าของภาระหนีส2 ินคงค้ าง ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
(ล้ านบาท)
ณ 31 ธ.ค.2555

เป็ นผู้คํ -าประกันสัญญาเช่าซื -อ
สําหรับการซื -อยานพาหนะของ
บริ ษัทย่อย ในวงเงินรวม 0.57
ล้ านบาท

-

เป็ นการคํ า- ประกั น ตามเงื อ นไขและ
สัญ ญาที ทํากับบริ ษั ทลิสซิงแห่งหนึง
(การชําระภาระหนี -แล้ วเสร็ จเมือวันที
5 กรกฎาคม 2555)

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ :
การพิจารณาเข้ าทํารายการดังกล่าวกระทําโดยกรรมการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้
สอบทานรายการดังกล่าวและมีความเห็นว่ามีความจําเป็ นและสมเหตุสมผล เนืองจากเป็ นไปตามเงือนไขของสัญญาเช่าซื -อ
เพือใช้ สําหรับการดําเนินธุรกิจอันก่อให้ เกิดประโยชน์ต่อบริษัทย่อย โดยผู้คํ -าประกันไม่ได้ คิดค่าธรรมเนียมคํ -าประกันเงินกู้ยืม
ดังกล่าวกับบริษัทย่อย
11.3 มาตรการหรื อขัน2 ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
ทีผ่านมา เนืองจากบริษัทยังไม่ได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจึงไม่ได้ ปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ มีการแต่งตัง- คณะกรรมการตรวจสอบเพือเข้ ามา
พิจารณาความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และความเหมาะสมของราคา โดยในการพิจารณาเข้ าทํารายการระหว่างกัน
กรรมการ หรื อผู้บริหารทีมีส่วนได้ เสียในรายการดังกล่าวจะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระดังกล่าว และจะพิจารณาโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของบริษทั เป็ นหลัก
ทั -งนี - ภายหลังจากที บริ ษัทได้ เสนอขายหุ้นต่อประชาชน และได้ เข้ าจดทะเบียนเป็ นบริ ษัทจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ฯ แล้ ว ขั -นตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหว่างกันของบริษัทจะเป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง หรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยโดยเคร่งครัด โดยทีกรรมการ หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งมีส่วนได้ เสีย หรื ออาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใดๆ
กับบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงในการพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทํารายการระหว่างกันนั -นๆ และหากรายการระหว่างกันมีมูลค่าสูง
ตามเกณฑ์ทีกําหนด บริษัทจะจัดให้ มีทีปรึกษาทางการเงินอิสระเพือให้ ความเห็นต่อการทํารายการดังกล่าว พร้ อมทั -งนําเสนอ
ต่อทีประชุมผู้ถือหุ้นเพือพิจารณาอนุมตั ิก่อนการทํารายการ
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11.4 นโยบายการทํารายการระหว่ างกัน
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกันสามารถจําแนกตามประเภทรายการ ได้ ดงั นี  รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึงมีเงือนไขทางการค้ าทัวไป เช่น การซื -อหรื อขายสินค้ าและ
บริ การ เป็ นต้ น บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการทํารายการระหว่างกันให้ มีเงือนไขต่างๆ เป็ นไปตามลักษณะการ
ดําเนินการค้ าปกติในราคาตลาด ซึงสามารถเปรี ยบเทียบได้ กับราคาทีเกิดขึน- กับบุคคลภายนอก และให้ ปฏิบัติ
เป็ นไปตามสัญญาทีตกลงร่ วมกันอย่างเคร่งครัด พร้ อมทัง- กําหนดราคาและเงือนไขรายการต่างๆ ให้ ชัดเจน เป็ น
ธรรม และไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ทัง- นี - หน่วยงานตรวจสอบภายในจะทําหน้ าทีตรวจสอบข้ อมูลและ
จัดทํารายงานเพือให้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการเป็ นประจําทุกๆ ไตรมาส
 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึงไม่มีเงือนไขทางการค้ าทัวไป และรายการระหว่างกันอืนๆ
บริษทั มีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและให้ ความเห็นเกียวกับความสมเหตุสมผลและความ
จําเป็ นของการทํารายการก่อนทํารายการ และจะต้ องปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสังหรื อข้ อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกียวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการทีเกียวโยงกันและการ
ได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึงทรัพย์ สินทีสําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย โดยรายการระหว่างกันอืนๆ ได้ แก่ รายการ
เกี ยวกับทรั พย์ สิ นหรื อบริ การอืน ๆ เช่น การได้ ม าหรื อจํ าหน่ายทรั พย์สิ น เป็ นต้ น และรายการรั บหรื อให้ ความ
ช่ วยเหลื อ ทางการเงิ น เช่ น การกู้ยื ม การคํ า- ประกัน และการใช้ ท รั พย์ สิ น เป็ นหลัก ประกัน เป็ นต้ น ในกรณี ที
คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าว บริ ษัทจะให้ ผ้ ูเชียวชาญ
อิสระเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกียวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพือนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผู้ถือหุ้น แล้ วแต่กรณี
ทั -งนี - รายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึ -นในอนาคตนั -น กรรมการจะต้ องปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ทีได้ กําหนดขึน- และ
กรรมการจะต้ องไม่อนุมัติรายการใดๆ ทีต นหรื อบุคคลที อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ใ นลักษณะอืนใดกับบริ ษัท
รวมทั -งจะต้ องเปิ ดเผยรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริษทั เพือให้ คณะกรรมการบริษทั พิจารณา
ทั -งนี - กรรมการตรวจสอบทุกท่านได้ รับทราบภาระหน้ าทีดงั กล่าวนี -แล้ ว และในอนาคตหากมีการแต่งตั -งกรรมการ
ตรวจสอบท่านใหม่ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อประธานเจ้ าหน้ าที บริ หารจะดํ าเนินการแจ้ งให้ ผ้ ูทีจะได้ รับการเสนอชือเป็ น
กรรมการตรวจสอบใหม่ทกุ ท่านรับทราบภาระหน้ าทีทีจะต้ องปฏิบตั ิก่อนทีจะให้ มีการแต่งตั -งด้ วย
บริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัท รวมทั -งแบบ 56-1 และรายงานประจําปี ทั -งนี - ในการทํารายการระหว่างกันทีอาจเกิดขึน- ในอนาคต กรรมการจะต้ อง
ปฏิบตั ิตามระเบียบต่างๆ ทีได้ กําหนดขึ -น และกรรมการจะต้ องไม่อนุมตั ิรายการใดๆ ทีตนหรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ในลักษณะอืนใดกับบริ ษัท รวมทั -งจะต้ องเปิ ดเผยลักษณะความสัมพันธ์ และรายละเอียดของรายการดังกล่าว
ต่อคณะกรรมการบริษัทเพือให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
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