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11. รายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการกับนางสาวจินดา มีมะโน ซึ่งดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัท และถือหุนในบริษัทรอยละ 11.88 ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้
11.1 ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน โดยแบงตาม
ประเภทไดดังนี้
ลําดับ
1.

บุคคลทีอ่ าจมีความ
ขัดแยง
นางสาวจินดา มีมะโน

ลักษณะรายการ
เงินกูยืม
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด
- กูเพิ่มระหวางงวด
- ชําระคืนระหวางงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด
ดอกเบี้ยคางจาย
ดอกเบี้ยจาย

มูลคารายการ (ลานบาท)
งวด 6
ป 2555
เดือนป
2556
14.44
11.03
(14.44)
11.03
0.47
0.73

11.03
4.29
(8.00)
7.32
0.76
0.29
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลและ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัทมีการกูยืมเงินจากกรรมการ เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ โดย
มียอดเงินกูคงเหลือ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 จํานวน 7.32 ลานบาท และมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 4.45 (อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมที่ต่ําที่สุดที่บริษัทไดรับจากสถาบันการเงิน
ณ ชวงเวลาที่กูยืม) โดย ณ วันที่ 29 กรกฎาคม 2556 บริษัทไดชําระคืนเงินกูยืมสวนที่
เหลือพรอมดอกเบี้ยใหแกคุณจินดา มีมะโน ครบถวนแลว
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแลวเห็นวารายการเงินกูยืมจากบุคคลที่เกี่ยวของกัน
ขางตน เปนรายการที่บริษัทกูยืมเงินและชําระคืนครบถวนกอนยื่นคําขออนุญาต ซึ่ง
รายการดังกลาวเกิดจากการบริหารสภาพคลองของบริษัทและมีอัตราดอกเบี้ยที่สามารถ
เที ย บเคี ย งกั บ อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ จากสถาบั น การเงิ น ได คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
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ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2556 กลุมบริษัทไดรับวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยจํานวน 3 แหง เปนวงเงินกูรวมทั้งสิ้น 1,104.4 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
− วงเงินกูระยะสั้นรวม 909.4 ลานบาท
− วงเงินกูระยะยาวรวม 175.00 ลานบาท
− วงเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารรวม 20.00 ลานบาท
ซึ่งวงเงินกูขางตน ค้ําประกันโดย กรรมการของบริษัท ไดแก นายอมร มีมะโน และ นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ จํานวน 1,004.4 ลานบาท และบางสวนค้ําประกันโดย นายสมโภช บูรพสกุล
จํานวน 25.0 ลานบาท และบางสวนมีการจดจํานองที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางซึ่งเปนที่ตั้งของบริษัทและที่ดินที่ใชกอสรางสํานักงานแหงใหมเปนหลักทรัพยค้ําประกัน
บุคคลที่เกี่ยวของ
รายละเอียดรายการ ความจําเปน
ลักษณะรายการ
และความสัมพันธ
และความสมเหตุสมผลของรายการ
นายอมร มีมะโน
(เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ แ ละกรรมการของ
บริษัท)
นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ
(เป น ผู ถื อ หุ น ใหญ แ ละกรรมการของ
บริษัท)
นายสมโภช บูรพาสกุล
(เปนผูถือหุนและกรรมการของบริษัท)

ค้ําประกันเงินกูของบริษัทรวม 1,004.4 ลาน ธนาคารขอให นายอมร มีมะโน ค้ําประกันเงินกูยืมในฐานะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะเจรจาขอให
บาท
ธนาคารพาณิชยดังกลาวปลดการค้ําประกันสวนบุคคลภายหลังบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป
ค้ําประกันเงินกูของบริษัทรวม 1,004.4 ลาน ธนาคารขอให นายพิภัทร ปฏิเวทภิญโญ ค้ําประกันเงินกูยืมในฐานะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะ
บาท
เจรจาขอใหธนาคารพาณิชยดังกลาวปลดการค้ําประกันสวนบุคคลภายหลังบริษัทเขาเปนบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป
ค้ําประกันเงินกูของบริษัทรวม 25.00 ลาน ธนาคารขอให นายสมโภช บูรพาสกุล ค้ําประกันเงินกูยืมในฐานะกรรมการ ทั้งนี้บริษัทจะเจรจา
บาท
ขอใหธนาคารพาณิชยดังกลาวปลดการค้ําประกันสวนบุคคลภายหลังบริษัทเขาเปนบริษัทจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพยและจะสงผลใหไมมีรายการระหวางกันในเรื่องนี้อีกตอไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
รายการดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอบริษัท โดยบุคคลที่เกี่ยวของเขาค้ําประกันวงเงินสินเชื่อใหแกบริษัทโดยไมคิดคาตอบแทน
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
เนื่องจากที่ผานมาบริษัทมีสภาพเปนบริษัทจํากัด ดังนั้นการเขาทํารายการระหวางกันในอดีตจึงไมไดปฏิบัติ
ตามกฎหมายวา ดวยหลักทรัพ ยแ ละตลาดหลักทรัพย หรือขอกําหนดของตลาดหลั กทรัพยแหงประเทศไทย และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยในอดีตกรรมการ หรือผูบริหารเปนผูพิจารณาอนุมัติการทํารายการระหวางกันตามขอบเขต
อํานาจหนาที่ที่รับผิดชอบ โดยคํานึงถึงผลประโยชนบริษัทเปนหลัก
ทั้งนี้ ณ ปจจุบัน บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อชวยในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น
โดยพิจารณาถึงความจําเปนของการเขาทํารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหวางกัน พรอมทั้งเปดเผย
ประเภทและมู ลคา ของรายการระหวา งกัน ของบริ ษัท กับ บุ คคลที่อ าจมีความขัดแยง ภายใตป ระกาศและขอ บั ง คับ ของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
การอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัทที่ผานมา ไดมีการพิจารณาโดยกรรมการบริษัท และภายหลังจากที่
บริษัทไดมีการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบแลว การอนุมัติรายการระหวางกันไดมีคณะกรรมการตรวจสอบรวมในการ
พิจารณาดวย โดยการพิจารณาเขาทํารายการระหวางกันไดคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทเปนสําคัญ
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและ
ความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่
อาจเกิดขึ้น บริษัทจะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
11.4 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
หากบริษัทมีความจําเปนตองทํารายการระหวางกันกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท
มีนโยบายที่จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ใน
กรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญ
อิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหวางกันจําแนกตามประเภทรายการมีดังนี้
• รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื้อและขายสินคา การวาจางผลิต เปนตน บริษัท
มีนโยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอการ
ทํารายการดังกลาว และการมีเงื่อนไขการคาที่มีราคาและเงื่อนไขที่เปนธรรมและไมกอใหเกิดการถายเท
ผลประโยชน เมื่อเทียบเคียงกับการทํารายการระหวางบริษัทและบุคคลทั่วไป หรือการทํารายการระหวาง
บุคคลที่ อ าจมีความขัดแยงทางผลประโยชนกับ บุคคลทั่ว ไป หรือ การทํารายการในลั กษณะเดี ย วกับ ของ
ผูป ระกอบการอื่น ในธุรกิจ บริษัท มี น โยบายใหคณะกรรมการตรวจสอบเปน ผูพิจ ารณาและใหความเห็ น
เกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอการทํารายการดังกลาวเปนรายไตรมาส และจะปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายว า ด ว ยหลักทรั พ ยแ ละตลาดหลั กทรัพ ยแ ละขอ บัง คับ ประกาศ คํ า สั่ง หรือ ขอ กํา หนดของตลาด
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หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยว
โยงกัน
• รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติขางตน เชน รายการเกี่ยวกับ
ทรัพยสินหรือบริการอื่น หรือ รายการรับหรือใหความชวยเหลือทางการเงิน บริษัทมีนโยบายใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเปนตอการทํารายการดังกลาว และจะ
ปฏิ บั ติใ ห เปน ไปตามกฎหมายว า ดว ยหลั กทรั พ ยแ ละตลาดหลัก ทรัพ ย แ ละขอ บัง คั บ ประกาศ คํา สั่ ง หรื อ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ทั้งนี้
บริษัทไมมีนโยบายการใหกูยืมเงินเพื่อใหบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนนําไปประกอบธุรกิจหรือ
ดําเนินงานแทนบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ
ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการทํารายการ
ที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อใหการตัดสินใจเขาทํารายการ
ดังกลาวไมกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนและเปนประโยชนสูงสุดแกผูถือหุนทุกราย โดยบริษัทจะเปดเผยรายการ
ระหวางกันดังกลาวไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) รายงานประจําปของบริษัท และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท
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