บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ

ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

1. นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

-



กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือ
หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 70.56 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้ว
ทัง้ หมด ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้

2. นำงณัชชำ กิจพิพธิ

-



บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน



ผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 1.67 ของ
จำนวนทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมด ภำยหลังกำรเสนอขำย
หุน้ สำมัญในครัง้ นี้



กรรมกำรของ SVC และ CCL



กรรมกำร ผูบ้ ริหำร และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ใน
สัดส่วนร้อยละ 0.83 ของจำนวนทุนเรียกชำระแล้วทัง้ หมด
ภำยหลังกำรเสนอขำยหุน้ สำมัญในครัง้ นี้

3. นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ

-

4. CCL (1)



ธุร กิจจัดจำหน่ ำยแบตเตอรี่รถยนต์ กระจกและอุปกรณ์  บริษทั ย่อยของบริษทั ฯ
ส่ ว นควบ และอื่ น ๆ เป็ น ต้ น โดย CCL จัด จ ำหน่ ำ ย
ผลิต ภัณฑ์ดงั กล่ ำวส่ ว นใหญ่ ให้แก่ลูกค้ำในต่ำงประเทศ
เช่น ประเทศลำว ประเทศกัมพูชำ เป็นต้น

5. บริษทั ศรีสวัสดิ ์ พำวเวอร์ 1979 จำกัด
(มหำชน)



ให้บริกำรสินเชื่อรำยย่อย ภำยใต้เครื่องหมำยบริกำร “มี  มีกรรมกำรร่วมกัน 1 ท่ำน ได้แก่ ดร.ทนง พิทยะ
บ้ำน มีรถ เงินสดทันใจ”
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
6. SNGV

7. นำยชนน วังตำล
หมำยเหตุ

ลักษณะการประกอบธุรกิ จ


ลักษณะ/ ความสัมพันธ์กบั บริ ษทั ฯ

ประกอบกิจกำรสถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติในประเทศไทย  มีกรรมกำรร่วมกัน 3 ท่ำน ได้แก่ นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ดร.
(ปจั จุบนั ยังไม่เริม่ ดำเนินกิจกำร)
ฤทธี กิจพิพธิ และนำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ

-



บริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้ ร้อยละ 49.99



บุตรทีบ่ รรลุนิตภิ ำวะแล้วของนำยชำนำญ วังตำล

(1) เมือ่ วันที่ 1 กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ภำยในกลุ่มบริษทั ฯ เพือ่ ให้โครงสร้ำงกำรถือหุน้ มีควำมโปร่งใส และลดประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยเข้ำทำ
กำรซื้อหุน้ ของ CCL จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม เพือ่ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

14.2 รายการระหว่างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งในรอบปี บญ
ั ชีส้นิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และงวดเก้ำเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 สำมำรถสรุป
รำยละเอียดได้ดงั นี้
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

1. นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

ความสัมพันธ์



กรรมกำร ผูบ้ ริหำร
และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษทั ฯ

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน





เงินกูย้ มื จำกกรรมกำร
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
- ชำระคืนระหว่ำงงวด
- ยอดคงเหลือปลำยงวด

เงินให้กยู้ มื แก่กรรมกำร
- ยอดคงเหลือต้นงวด
- กูเ้ พิม่ ระหว่ำงงวด
- ชำระคืนระหว่ำงงวด
- ยอดคงเหลือปลำยงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั ฯ ได้กเู้ งินจำกนำยธัญชำติ  กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
กิจพิพธิ เพือ่ ใช้เป็นวงเงิน
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
หมุนเวียนสำหรับธุรกิจจำหน่ำย
กำรเงินแก่บริษทั ฯ ในอดีต
รถยนต์ มิตซูบชิ ิ โดยเป็นกำร
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
กูย้ มื แบบจ่ำยคืนเมือ่ ทวงถำม (At
ควำมจำเป็นและเป็น
Call) และไม่มกี ำรคิดดอกเบีย้
ประโยชน์ในกำรดำเนินธุรกิจ
 บริษท
ั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื คง
ของบริษทั ฯ อย่ำงไรก็ดี
ค้ำงจำนวน 25,000,000.00 บำท
บริษทั ฯ จะดำเนินกำรไม่ให้ม ี
ในปี 2556 แล้ว
รำยกำรดังกล่ำวอีกในอนำคต


25,000,000.00
0.00
25,000,000.00
0.00



408,661.74
0.00
408,661.74
0.00
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-

นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ค้ำงชำระ
เงินเลิกกิจกำรของบริษทั สแกน
ซัพพลำยเชน จำกัด และบริษทั
เอสซีไอ ซัพพลำยเชน จำกัด ซึง่
บริษทั ฯ ถือหุน้ ในแต่ละบริษทั
ดังกล่ำวร้อยละ 97.00 เงินให้
กูย้ มื แก่กรรมกำรดังกล่ำวเป็น



กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
กำรให้ควำมช่วยเหลือทำง
กำรเงินแก่กรรมกำรในอดีต
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

กำรกูย้ มื แบบจ่ำยคืนเมือ่ ทวงถำม
(At Call) และไม่มกี ำรคิด
ดอกเบีย้
 ทัง้ นี้ นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ได้
ชำระคืนเงินกูย้ มื แก่บริษทั ฯ แล้ว
ในปี 2556

2. นำงณัชชำ กิจพิพธิ



บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน



บริษทั ฯ ขำยรถ Porsche
รุ่น Cayenne S Hybrid
ให้แก่นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

3,565,498.32



บริษทั ฯ จ่ำยค่ำเบีย้ ประกัน
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั
และภัยพิบตั ิ บ้ำนของนำง
ณัชชำ กิจพิพธิ

6,928.25
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-  บริษทั ฯ ขำยรถยนต์ให้แก่นำย
ธัญชำติ กิจพิพธิ ในรำคำ
3,565,498.32 บำท (รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
 ทัง้ นี้ รำคำขำยรถยนต์ดงั กล่ำว
เป็นมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิหลังหัก
ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม



กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

7,014.92  บริษทั ฯ จ่ำยค่ำเบีย้ ประกัน
 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
กรมธรรม์ประกันอัคคีภยั และภัย
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
พิบตั ิ บ้ำนเลขที่ 100/108 (โฉนด
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ จะ
เลขที่ 49116) ชวนชืน่ ฟลอร่ำ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
วิลล์กอล์ฟอเวนิว ซอยแยก 9/1
ดังกล่ำวอีกในอนำคต
ถนนกรุงเทพ-ปทุมธำนี ตำบล
บำงคูวดั อำเภอเมือง จังหวัด
ปทุมธำนี กรรมสิทธิ ์นำงณัชชำ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

กิจพิพธิ โดยบริษทั ฯ เป็นผูเ้ อำ
ประกันภัย และธนำคำรกรุงไทย
จำกัด (มหำชน) เป็นผูร้ บั
ผลประโยชน์ ตำมภำระผูกพัน
 ทรัพย์สนิ ดังกล่ำวเป็ น
หลักประกันวงเงินสินเชือ่ ที่
บริษทั ฯ มีกบั ธนำคำรกรุงไทย
จำกัด (มหำชน) และกำรทำ
ประกันภัยดังกล่ำวเป็นไปตำม
เงือ่ นไขทีท่ ำงธนำคำรกำหนด
 อย่ำงไรก็ตำม บริษท
ั ฯ ได้
ดำเนินกำรแก้ไขชือ่ ผูเ้ อำ
ประกันภัยตำมกรมธรรม์ฉบับ
ดังกล่ำวเป็นนำงณัชชำ กิจพิพธิ
เรียบร้อยแล้ว และนำงณัชชำ
กิจพิพธิ จะเป็นผูช้ ำระค่ำเบีย้
ประกันกรมธรรม์ประกันภัย
ดังกล่ำวในอนำคต
 ทัง้ นี้ บริษท
ั ฯ ได้เจรจำกับ
ธนำคำรเพือ่ ดำเนินกำรไถ่ถอน
หลักประกันทันที เมือ่ บริษทั ฯ
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เป็นบริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
3. นำงสำวนริศรำ
กิจพิพธิ



กรรมกำร และผูบ้ ริหำร  บริษทั ฯ ขำยรถ Porsche
ของบริษทั ฯ
รุ่น Panamera S Hybrid
ให้แก่นำงสำวนริศรำ
กิจพิพธิ

4. CCL
 มีกรรมกำรร่วมกัน 3
(ประกอบธุรกิจ
ท่ำน ได้แก่ นำย
จำหน่ำยแบตเตอรี่
ธัญชำติ กิจพิพธิ
รถยนต์ กระจกและ
ดร.ฤทธี กิจพิพธิ และ
อุปกรณ์ส่วนควบ และ
นำงสำวนริศรำ
อื่นๆ)
กิจพิพธิ
 มีผถู้ อื หุน
้ ร่วมกัน 4
ท่ำน ได้แก่ นำย
ธัญชำติ กิจพิพธิ
ดร.ฤทธี กิจพิพธิ
นำงสำวนริศรำ

ค่ำเช่ำสำนักงำน
CCL เช่ำอำคำรสำนักงำน
จำกบริษทั ฯ
 ค่ำเช่ำสำนักงำนค้ำงจ่ำย
CCL เป็นลูกหนี้อ่นื ของ
บริษทั ฯ จำกค่ำเช่ำอำคำร
สำนักงำน


3,255,504.12

391,544. 17

37,010. 16
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-  บริษทั ฯ ขำยรถยนต์ให้แก่
นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ ในรำคำ
3,255,504.12 บำท (รวม
ภำษีมลู ค่ำเพิม่ )
 ทัง้ นี้ รำคำขำยรถยนต์ดงั กล่ำว
เป็นมูลค่ำทำงบัญชีสุทธิหลังหัก
ค่ำเสือ่ มรำคำสะสม



กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
อย่ำงไรก็ดี บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

345,356.20  ระหว่ำงเดือนมกรำคม - เดือน
 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวถือ
มิถุนำยน 2556 CCL เช่ำพืน้ ที่
เป็นรำยกำรเช่ำ
อำคำรสำนักงำนชัน้ 5 ขนำด
อสังหำริมทรัพย์ของบริษทั ฯ
160.3 ตำรำงเมตร ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
ซึง่ มีอตั รำค่ำเช่ำและเงือ่ นไข
40,053.97
355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบล
กำรเช่ำเป็นไปตำมรำคำและ
บำงพูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
เงือ่ นไขกำรค้ำตลำด
นนทบุร ี จำกบริษทั ฯ โดยมีอตั รำ  อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังกำรปรับ
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรทีเ่ กีย่ วข้อง
โครงสร้ำง รำยกำรดังกล่ำว
เป็นไปตำมทีต่ กลงกันระหว่ำง
จะไม่เป็นรำยกำรเกีย่ วโยง
คู่สญ
ั ญำ
 ตัง้ แต่เดือนกรกฎำคม 2556 CCL
ได้ยำ้ ยกำรเช่ำพืน้ ทีอ่ ำคำร

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556

กิจพิพธิ และ
นำงณัชชำ กิจพิพธิ

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

สำนักงำนมำทีช่ นั ้ 2 ขนำดพืน้ ที่
190.0 ตำรำงเมตร ซึง่ ตัง้ อยู่ท่ี
355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบำง
พูด อำเภอปำกเกร็ด จังหวัด
นนทบุร ี จำกบริษทั ฯ โดยมีอตั รำ
ค่ำเช่ำและเงือ่ นไขกำรค้ำเป็นไป
ตำมรำคำและเงือ่ นไขกำรค้ำ
ตลำด
 อย่ำงไรก็ด ี ในเดือนกันยำยน
2557 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับ
โครงสร้ำงโดยเข้ำทำกำรซื้อหุน้
ของ CCL จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม เพือ่
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ภำยหลัง
กำรปรับโครงสร้ำง รำยกำร
ดังกล่ำวจะไม่เป็นรำยกำรเกีย่ ว
โยง
ค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำ
บริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่ง
สินค้ำแก่ CCL
 ค่ำบริกำรขนส่งสินค้ำค้ำง
จ่ำย


3,325,000.00

278,000.00
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2,341,000.00  บริษทั ฯ ให้บริกำรขนส่งสินค้ำแก่  กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
CCL โดยมีอตั รำค่ำบริกำรเป็นไป
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
ตำมทีต่ กลงกันระหว่ำงคู่สญ
ั ญำ
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังกำรปรับ
โครงสร้ำง รำยกำรดังกล่ำว
132,000.00  อย่ำงไรก็ดี ในเดือนกันยำยน
2557 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับ
จะไม่เป็นรำยกำรเกีย่ วโยง

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556

CCL เป็นลูกหนี้อ่นื ของ
บริษทั ฯ จำกค่ำบริกำร
ขนส่งสินค้ำ

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

โครงสร้ำงโดยเข้ำทำกำรซื้อหุน้
ของ CCL จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม เพือ่
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ภำยหลัง
กำรปรับโครงสร้ำงรำยกำร
ดังกล่ำวจะไม่เป็นรำยกำรเกีย่ ว
โยง



ค่ำสินค้ำ

391,739.00



บริษทั ฯ ขำยรถยนต์ให้แก่
CCL

514,953.27
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48,445.50  บริษทั ฯ ขำยสแตนเลสให้กบั
 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
CCL โดยคิดรำคำจำกต้นทุน
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
สินค้ำบวกอัตรำกำไรและค่ำ
อย่ำงไรก็ดี ภำยหลังกำรปรับ
ดำเนินกำร อย่ำงไรก็ดี ในเดือน
โครงสร้ำง รำยกำรดังกล่ำว
กันยำยน 2557 บริษทั ฯ ได้
จะไม่เป็นรำยกำรเกีย่ วโยง
ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงโดยเข้ำ
ทำกำรซื้อหุน้ ของ CCL จำกผูถ้ อื
หุน้ เดิม เพือ่ ถือหุน้ ร้อยละ 99.99
ภำยหลังกำรปรับโครงสร้ำง
รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็น
รำยกำรเกีย่ วโยง
-  บริษทั ฯ ขำยรถยนต์ให้แก่ CCL  กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
ในรำคำและเงือ่ นไขกำรค้ำเป็นไป
รำยกำรธุรกิจปกติของ
ตำมรำคำและเงือ่ นไขกำรค้ำ
บริษทั ฯ ซึง่ มีรำคำและ
ตลำด

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557


5. บริษทั ศรีสวัสดิ ์
 มีกรรมกำรร่วมกัน 1
พำวเวอร์ 1979 จำกัด
ท่ำน ได้แก่ ดร.ทนง
(มหำชน)
พิทยะ
(ประกอบธุรกิจ
ให้บริกำรสินเชือ่ รำย
ย่อย ภำยใต้
เครือ่ งหมำยบริกำร "มี
บ้ำน มีรถ เงินสด
ทันใจ")

ค่ำรถยนต์
บริษทั ฯ ขำยรถกระบะ
ให้แก่บริษทั ศรีสวัสดิ ์
พำวเวอร์ 1979 จำกัด
(มหำชน)
 เจ้ำหนี้กำรค้ำ
บริษทั ฯ ได้รบั เงินค่ำมัดจำ
จำกบริษทั ศรีสวัสดิ ์
พำวเวอร์ 1979 จำกัด


5,760,000.00

30,000.00
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

อย่ำงไรก็ดี ในเดือนกันยำยน
เงือ่ นไขเป็นไปตำมรำคำและ
2557 บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับ
เงือ่ นไขกำรค้ำตลำด
โครงสร้ำงโดยเข้ำทำกำรซื้อหุน้
 อย่ำงไรก็ด ี ภำยหลังกำรปรับ
ของ CCL จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม เพือ่
โครงสร้ำง รำยกำรดังกล่ำว
ถือหุน้ ร้อยละ 99.99 ภำยหลัง
จะไม่เป็นรำยกำรเกีย่ วโยง
กำรปรับโครงสร้ำง รำยกำร
ดังกล่ำวจะไม่เป็นรำยกำรเกีย่ ว
โยง

-  บริษทั ฯ ขำยรถกระบะมิตซูบชิ ิ
จำนวน 10 คัน ให้กบั บริษทั
ศรีสวัสดิ ์ พำวเวอร์ 1979 จำกัด
(มหำชน) ซึง่ เป็นรำยกำรธุรกิจ
ปกติของบริษทั ฯ ในรำคำและ
เงือ่ นไขกำรค้ำเป็นไปตำมรำคำ
และเงือ่ นไขกำรค้ำตลำด



กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติของ
บริษทั ฯ ซึง่ มีรำคำและ
เงือ่ นไขเป็นไปตำมรำคำและ
เงือ่ นไขกำรค้ำตลำด

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
บุคคล/ นิ ติ บคุ คล
ที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

ลักษณะของรายการ
ระหว่างกัน

6. SNGV
(ประกอบกิจกำรสถำนี
บริกำรก๊ำซธรรมชำติ
ในประเทศไทย (ยังไม่
ดำเนินกิจกำร))



มีกรรมกำรร่วมกัน 3
ท่ำน ได้แก่ นำย
ธัญชำติ กิจพิพธิ ดร.
ฤทธี กิจพิพธิ และ
นำงสำวนริศรำ กิจ
พิพธิ



เงินลงทุนใน SNGV

7. นำยชนน วังตำล



บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกัน



บริษทั ฯ ขำยรถมิตซูบชิ ิ
ปำเจโร สปอร์ต จำนวน 1
คัน ให้แก่นำยชนน วังตำล

มูลค่ารายการ(บาท)
รอบปี บัญชีสิ้นสุด
วันที่
31 ธ.ค. 2556
2,500,000.00

-
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งวดเก้าเดือน
สิ้ นสุดวันที่
30 ก.ย. 2557

ความจาเป็ น/ ความสมเหตุสมผล
ของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-  บริษทั ฯ ได้ลงทุนใน SNGV ซึง่
 กำรทำรำยกำรดังกล่ำว
เป็นบริษทั ร่วมทีบ่ ริษทั ฯ ถือหุน้
เป็นไปตำมนโยบำยกำร
ร้อยละ 49.99 โดยบริษทั ฯ ชำระ
ลงทุนในบริษทั ย่อยและ
เงินลงทุนจำนวน 2,500,000.00
บริษทั ร่วมของบริษทั ฯ
บำท แบ่งออกเป็นหุน้ สำมัญ
จำนวน 99,999 หุน้ มูลค่ำตรำไว้
หุน้ ละ 100.00 บำท เรียกชำระ
แล้วร้อยละ 25.00
1,154,000.00  บริษทั ฯ ขำยรถยนต์มติ ซูบชิ ิ
 กำรทำรำยกำรดังกล่ำวเป็ น
ให้แก่นำยชนน วังตำล ซึง่ เป็น
รำยกำรธุรกิจปกติของ
รำยกำรธุรกิจปกติของ บริษทั ฯ
บริษทั ฯ ซึง่ มีรำคำและ
ในรำคำและเงือ่ นไขกำรค้ำเป็นไป
เงือ่ นไขเป็นไปตำมรำคำและ
ตำมรำคำและเงือ่ นไขกำรค้ำ
เงือ่ นไขกำรค้ำตลำด
ตลำด

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

การคา้ ประกันและการจานอง
รำยกำรค้ำประกันและกำรจำนองระหว่ำงกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งงวดเก้ำเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 สำมำรถสรุปได้ดงั นี้
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

 กรรมกำร ผูถ้ อื

 วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน

หุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั ฯ

28.00 ล้ำนบำท
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน
240.00 ล้ำนบำท
ตั ๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน
300.00 ล้ำนบำท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ภำยในประเทศ เลตเตอร์
ออฟเครดิต และทรัสต์รซี ที
จำนวน 260.00 ล้ำนบำท
หนังสือค้ำประกัน จำนวน
300.00 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน
82.00 ล้ำนบำท เพือ่
สนับสนุนโครงกำรจัดหำและ
ติดตัง้ สถำนีบริกำรก๊ำซ
ธรรมชำติ กับ ซัสโก้

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 1
1.1 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และ
บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน



บริษทั ฯ
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28.00

260.00

-  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ และ
นำงณัชชำ กิจพิพธิ ค้ำ
95.00
ประกันในนำมบุคคล
 ทัง้ นี้ ภำระค้ำประกันจะถูก
100.00
ปลดทันทีเมือ่ บริษทั ฯ เป็น
บริษทั จดทะเบียนในตลำด
202.34
หลักทรัพย์ฯ

300.00

192.82

82.00

54.47

240.00
300.00



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

 วงเงินสินเชือ่ ฟลอร์แพลน

จำนวน 140.00 ล้ำนบำท
 โครงกำรก๊ำซธรรมชำติเพือ่
อุตสำหกรรมทีอ่ ำเภอ
สำมโคก
- เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน
138.00 ล้ำนบำท
- วงเงินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ
แบบลีสซิง่ จำนวน
101.00 ล้ำนบำท
- หนังสือค้ำประกัน จำนวน
124.00 ล้ำนบำท
 โครงกำรก๊ำซธรรมชำติเพือ่
อุตสำหกรรมทีอ่ ำเภอ
บ้ำนหมอ
- เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน
108.00 ล้ำนบำท
- วงเงินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำ
แบบลีสซิง่ จำนวน
101.00 ล้ำนบำท
- หนังสือค้ำประกันจำนวน
124.00 ล้ำนบำท
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ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

140.00

79.11

138.00

79.00

101.00

38.97

124.00

-

108.00

7.00

101.00

-

124.00

-

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 โครงกำรโชว์รมู และ

ศูนย์บริกำรซ่อมบำรุง
มิตซูบชิ ิ สำขำ 2
- อำวัลตั ๋วสัญญำใช้เงิน
จำนวน 51.81 ล้ำนบำท
- เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน
112.85 ล้ำนบำท

- วงเงินสินเชือ่ ฟลอร์แพลน

51.81

-

112.85

-

100.00

-

จำนวน 100.00 ล้ำนบำท
1.2 กรรมกำรและ
ผูถ้ อื หุน้



บริษทั ฯ

 กรรมกำร และ

 เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน

ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ

36.00 ล้ำนบำท สำหรับ
โครงกำรจัดตัง้ สถำนีบริกำร
ก๊ำซธรรมชำติสำหรับ
ยำนยนต์ทอ่ี ำเภอสำมโคก
 เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน
170.00 ล้ำนบำท สำหรับ
โครงกำรจัดหำและติดตัง้
สถำนีบริกำรก๊ำซธรรมชำติ
สำมโคก
 เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน
43.00 ล้ำนบำท
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36.00

170.00

43.00

14.22  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล
 ทัง้ นี้ ภำระค้ำประกันจะถูก
ปลดทันทีเมือ่ บริษทั ฯ เป็น
บริษทั จดทะเบียนในตลำด
41.36
หลักทรัพย์ฯ

31.74



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

 วงเงินภำยใต้สญ
ั ญำเช่ำแบบ

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

16.50

2.27

ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

12.00

1.86  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ และ
นำงณัชชำ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล
 ทัง้ นี้ ภำระค้ำประกันจะถูก
ปลดทันทีเมือ่ บริษทั ฯ เป็น
บริษทั จดทะเบียนในตลำด
9.01
หลักทรัพย์ฯ



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

-  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ และ
นำงณัชชำ กิจพิพธิ ค้ำ
10.89
ประกันในนำมบุคคล



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น

ลีสซิง่ จำนวน 16.50 ล้ำน
บำท
1.3 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และ
บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

1.4 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และ
บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน



SVC

 กรรมกำร ผูถ้ อื

หุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั ฯ



CCL

 กรรมกำร ผูถ้ อื

หุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั ฯ

 วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน

12.00 ล้ำนบำท
 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ทรัสต์รซี ที เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภำยในประเทศ
จำนวน 15.00 ล้ำนบำท
 หนังสือค้ำประกัน จำนวน
20.00 ล้ำนบำท

 วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน

2.00 ล้ำนบำท
 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน
14.00 ล้ำนบำท
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15.00

20.00

2.00
14.00

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

 เลตเตอร์ออฟเครดิต

25.00

ทรัสต์รซี ที เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภำยในประเทศ
จำนวน 25.00 ล้ำนบำท
 สัญญำปริวรรตเงินตรำ
จำนวน 2.88 ล้ำนบำท

2.88

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

-  จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำง ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์
ของนำยธัญชำติ กิจพิพธิ
ได้แก่ โฉนดเลขที่ 15787
ตำบลพลำ อำเภอบ้ำนฉำง
จังหวัดระยอง
 ทัง้ นี้ ภำระค้ำประกันจะถูก
ปลดทันทีเมือ่ บริษทั ฯ เป็น
บริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
 บริษท
ั ฯ ได้เจรจำกับ
ธนำคำรเพือ่ ดำเนินกำรไถ่
ถอนภำระจำนองทีด่ นิ
พร้อมสิง่ ปลูกสร้ำงดังกล่ำว
ทันที เมือ่ บริษทั ฯ เป็น
บริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ

ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 2
2.1 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และ



บริษทั ฯ



กรรมกำร ผูถ้ อื
หุน้ และบุคคล

 วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน

25.00 ล้ำนบำท
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25.00

-  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ และ
นำงณัชชำ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั ฯ

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

 ตั ๋วสัญญำใช้เงิน จำนวน










20.00 ล้ำนบำท
เลตเตอร์ออฟเครดิต
และทรัสต์รซี ที (ร่วมด้วย
เลตเตอร์ออฟเครดิตภำยใน
ประเทศ และตั ๋วสัญญำใช้
เงิน) จำนวน 140.00 ล้ำน
บำท
หนังสือค้ำประกันจำนวน
100.00 ล้ำนบำท
สัญญำปริวรรตเงินตรำ
จำนวน 590.00 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับ
ก่อสร้ำงโรงงำนจำนวน
92.00 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับหำง
รถบรรทุกก๊ำซ NGV จำนวน
50.00 ล้ำนบำท
เงินกูย้ มื ระยะยำวสำหรับ
โครงกำร LCNG จำนวน
22.50 ล้ำนบำท
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20.00
140.00

100.00
590.00
92.00

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

-  จำนองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูก
สร้ำง ซึง่ เป็ นกรรมสิทธิ ์
ของนำงณัชชำ กิจพิพธิ
ได้แก่ โฉนดเลขที่ 49116
ตำบลบำงคูวดั อำเภอเมือง
ปทุมธำนี จังหวัด
ปทุมธำนี(1)
 ทัง้ นี้ บริษท
ั ฯ ได้เจรจำกับ
15.50
ธนำคำรเพือ่ ดำเนินกำรไถ่
ถอนภำระค้ำประกันและ
ภำระจำนองดังกล่ำวทันที
เมือ่ บริษทั ฯ เป็นบริษทั จด
50.31
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ

50.00

35.41

22.50

6.54

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

 ธุรกิจขนส่งก๊ำซ NGV

(TPL)
- เงินกูย้ มื ระยะยำว
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ทรัสต์รซี ที และเลตเตอร์
ออฟเครดิตภำยใน
ประเทศ จำนวน 240.00
ล้ำนบำท
- หนังสือค้ำประกันจำนวน
15.00 ล้ำนบำท
 วงเงินฟลีทกำร์ด จำนวน

1.00 ล้ำนบำท
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240.00

132.00

15.00

15.00

1.00

0.26  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ และ
นำงณัชชำ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล
 ทัง้ นี้ บริษท
ั ฯ ได้เจรจำกับ
ธนำคำรเพือ่ ดำเนินกำรไถ่
ถอนภำระค้ำประกัน
ดังกล่ำวทันที เมือ่ บริษทั ฯ
เป็นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็ นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 3
3.1 กรรมกำร
และผูถ้ อื หุน้



บริษทั ฯ



กรรมกำรและผู้
ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน

20.00 ล้ำนบำท
 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ทรัสต์รซี ที เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภำยในประเทศ
หนังสือค้ำประกันเพือ่ กำร
ออกสินค้ำ (Shipping
Guarantee) และตั ๋วสัญญำ
ใช้เงิน (Receivable
Promise Note) สำหรับ
โครงกำรกับ ปตท. จำนวน
300.00 ล้ำนบำท
 เลตเตอร์ออฟเครดิต
ทรัสต์รซี ที เลตเตอร์ออฟ
เครดิตภำยในประเทศ
หนังสือค้ำประกันเพือ่ กำร
ออกสินค้ำ (Shipping
Guarantee) และตั ๋วสัญญำ
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20.00
300.00

50.00

-  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล
127.16  ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้เจรจำกับ
ธนำคำรเพือ่ ดำเนินกำรไถ่
ถอนภำระค้ำประกัน
ดังกล่ำวทันที เมือ่ บริษทั ฯ
เป็นบริษทั จดทะเบียนใน
ตลำดหลักทรัพย์ฯ

-



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ใช้เงิน (Receivable
Promise Note) สำหรับ
โครงกำรสแกน พำวเวอร์
พลัส มิตซูบชิ ิ และโตโยต้ำ
จำนวน 50.00 ล้ำนบำท
 เงินกูย้ มื ระยะยำว จำนวน
65.00 ล้ำนบำท
 หนังสือค้ำประกันสำหรับ
โครงกำรกับ ปตท. จำนวน
110.00 ล้ำนบำท
 สัญญำปริวรรตเงินตรำ
จำนวน 50.00 ล้ำนบำท

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

65.00

32.60

110.00

90.75

50.00

-

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 4
4.1 กรรมกำรและ
ผูถ้ อื หุน้



บริษทั ฯ



กรรมกำรและผู้
ถือหุน้ ของ
บริษทั ฯ

 วงเงินเบิกเกินบัญชีจำนวน

5.00 ล้ำนบำท
 วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
ทรัสต์รซี ที หนังสือค้ำประกัน
เพือ่ กำรออกสินค้ำ
(Shipping Guarantee)
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ภำยในประเทศ วงเงินขำย/
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5.00
100.00

-  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล
-  ทัง้ นี้ ภำระค้ำประกันจะถูก
ปลดทันทีเมือ่ บริษทั ฯ เป็น
บริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ขำยลดตั ๋วเงิน เพือ่ ใช้ใน
โครงกำรประมูลงำนกำร
จัดซื้ออะไหล่ งำนซ่อมบำรุง
งำนก่อสร้ำง และงำน
ให้บริกำรอื่นๆ กับ ปตท.
เท่ำนัน้ จำนวน 100.00 ล้ำน
บำท
 วงเงินเลตเตอร์ออฟเครดิต
ทรัสต์รซี ที หนังสือค้ำประกัน
เพือ่ กำรออกสินค้ำ
(Shipping Guarantee)
เลตเตอร์ออฟเครดิต
ภำยในประเทศ วงเงินขำย/
ขำยลดตั ๋วเงิน เพือ่ สังซื
่ อ้ และ
ชำระค่ำสินค้ำ จำนวน
100.00 ล้ำนบำท
 วงเงินสินเชือ่ ฟลอร์แพลน
จำนวน 100.00 ล้ำนบำท
 สัญญำปริวรรตเงินตรำ
จำนวน 7.80 ล้ำนบำท
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ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

100.00

-

100.00

-

7.80

-

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 5
5.1 กรรมกำร
และผูถ้ อื หุน้



บริษทั ฯ



กรรมกำร และ
ผูถ้ อื หุน้ ของ
บริษทั ฯ

 วงเงินเบิกเกินบัญชี จำนวน

กรรมกำร ผูถ้ อื
หุน้ และบุคคล
ทีเ่ กีย่ วโยงกัน
ของบริษทั ฯ

 สินเชือ่ เพือ่ กำรส่งออก

10.00

-  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล
 ทัง้ นี้ ภำระค้ำประกันจะถูก
ปลดทันทีเมือ่ บริษทั ฯ เป็น
บริษทั จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

10.00

-  นำยธัญชำติ กิจพิพธิ และ
นำงณัชชำ กิจพิพธิ ค้ำ
ประกันในนำมบุคคล
 จำนำสิทธิในเงินฝำก
ประจำ ในนำมนำงณัชชำ



รำยกำรดังกล่ำวเป็น
รำยกำรทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่ำเป็นรำยกำรทีม่ ี
ควำมจำเป็นและเป็น
ประโยชน์ต่อกำรดำเนิน

10.00 ล้ำนบำท

ธนำคำรพำณิชย์แห่งที่ 6
6.1 กรรมกำร ผู้
ถือหุน้ และ
บุคคลทีเ่ กีย่ ว
โยงกัน



CCL



ประเภทแพคกิง้ เครดิต
จำนวน 10.00 ล้ำนบำท
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)
ผูค้ า้ ประกัน

ผูไ้ ด้รบั วงเงิ นกู้

ลักษณะ
ความสัมพันธ์

รายละเอียดวงเงิ นสิ นเชื่อ

วงเงิ นกู้ยืม
(ล้านบาท)

ยอดคงค้าง
(ล้านบาท)

รายละเอียดสิ นทรัพย์
คา้ ประกัน/จานอง
กิจพิพธิ จำนวน 4.00 ล้ำน
บำท
 เมือ่ วันที่ 9 ตุลำคม 2557
CCL ได้ทำหนังสือยกเลิก
วงเงินทีม่ กี บั ธนำคำร
พำณิชย์แห่งที่ 6 และไถ่
ถอนหลักประกัน รวมทัง้
ปลดภำระค้ำประกันบุคคล
แล้ว

หมำยเหตุ : (1) วงเงินจำนอง 10.00 ล้ำนบำท (เฉพำะเงินต้น ไม่รวมดอกเบีย้ เบีย้ ปรับ ค่ำธรรมเนียม และค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ)
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ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ธุรกิจของบริษทั ฯ และไม่ม ี
กำรคิดค่ำธรรมเนียมใน
กำรค้ำประกันและจำนอง
ดังกล่ำว อย่ำงไรก็ดี
ภำยหลังกำรเข้ำจด
ทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ บริษทั ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้มรี ำยกำร
ดังกล่ำวอีกในอนำคต

บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

14.3 รายการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริษทั ฯ ได้ดำเนินกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุน้ ภำยในกลุ่มบริษทั ฯ เพื่อให้โครงสร้ำงกำรถือหุน้ มีควำมโปร่งใส
และลดประเด็นควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ โดยเข้ำทำกำรซือ้ หุน้ ของ CCL จำกผูถ้ อื หุน้ เดิม เพื่อถือหุน้ ร้อยละ 99.99
โดยมีรำยละเอียดกำรดำเนินกำร ดังต่อไปนี้
วันที่ทา
รายการ(1)
1 ก.ย. 2557

หุ้นที่เกี่ยวข้อง

ผูจ้ ่ายเงิ น
(ผูซ้ ื้อหุ้น)

ผูร้ บั เงิ น
(ผูข้ ายหุ้น)

จานวนเงิ น
(บาท)

ความสมเหตุสมผลของการทา
รายการ

หุ้ น สำมัญ ของ CCL บริษทั ฯ
จำนวน 9,049 หุน้ คิด
เป็นร้อยละ 90.50 ของ
ทุนจดทะเบียน

นำยธัญชำติ กิจพิพธิ

904,900.00 นำยธัญชำติ กิจพิพธิ ขำยหุน้ สำมัญที่
ชำระแล้วร้อยละ 90.50 ของ CCL ให้
บริษัทฯ ในรำคำตำมมูล ค่ำที่ต รำไว้
หุน้ ละ 100.00 บำท

หุ้ น สำมัญ ของ CCL บริษทั ฯ
จ ำนวน 649 หุ้น คิด
เป็ นร้อยละ 6.50 ของ
ทุนจดทะเบียน

นำงณัชชำ กิจพิพธิ

64,900.00 นำงณัชชำ กิจพิพธิ ขำยหุ้นสำมัญที่
ชำระแล้วร้อยละ 6.50 ของ CCL ให้
บริษัทฯ ในรำคำตำมมูล ค่ำที่ต รำไว้
หุน้ ละ 100.00 บำท

หุ้ น สำมัญ ของ CCL บริษทั ฯ
จ ำนวน 150 หุ้น คิด
เป็ นร้อยละ 1.50 ของ
ทุนจดทะเบียน

ดร. ฤทธี กิจพิพธิ

15,000.00 ดร.ฤทธี กิจ พิพ ิธ ขำยหุ้น สำมัญ ที่
ชำระแล้วร้อยละ 1.50 ของ CCL ให้
บริษัทฯ ในรำคำตำมมูล ค่ำที่ต รำไว้
หุน้ ละ 100.00 บำท

หุ้ น สำมัญ ของ CCL บริษทั ฯ
จ ำนวน 150 หุ้น คิด
เป็ นร้อยละ 1.50 ของ
ทุนจดทะเบียน

นำงสำวนริศรำ กิจพิพธิ

15,000.00 นำงสำวนริศ รำ กิจ พิพ ิธ ขำยหุ้ น
สำมัญที่ช ำระแล้ว ร้อยละ 1.50 ของ
CCL ให้บริษทั ฯ ในรำคำตำมมูลค่ำที่
ตรำไว้หุน้ ละ 100.00 บำท

หมำยเหตุ: (1) วันทีท่ ำสัญญำโอนหุน้
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บริษทั สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหำชน)

14.4 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน
ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกำยน 2557 ได้พจิ ำรณำข้อมูล
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และงวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน
2557 ประกอบกับสอบถำมข้อมูลต่ำงๆ จำกฝ่ำยบริหำรของบริษัทฯ รวมทัง้ สอบทำนข้อมูลตำมที่ระบุในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินรวมทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ แล้วเห็นว่ำ รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ
ในรอบปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2556 และ งวดเก้ำเดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยำยน 2557 เป็ นรำยกำรทีเ่ ป็ นไปเพื่อ
กำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริษทั ฯ และเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทัวไป
่ ในลักษณะเดียวกั บทีว่ ญ
ิ ญูชนจะพึงกระทำ
กับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำทีป่ รำศจำกอิทธิพลในกำรที่ค่สู ญ
ั ญำอีกฝ่ำยมี
สถำนะเป็ นบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง (Arm's Length Basis)

14.5 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 18 กันยำยน 2557 ได้พจิ ำรณำอนุ มตั ิ นโยบำยและ
ขัน้ ตอนกำรทำรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อให้รำยกำรระหว่ำงกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคล หรือนิติบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
เป็ นไปอย่ำงโปร่งใส และเพื่อเป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริษทั ฯ โดยสำมำรถสรุปได้ดงั นี้
กำรเข้ำ ท ำรำยกำรระหว่ ำ งกัน หรือ รำยกำรที่เ กี่ ย วโยงกัน ของกลุ่ ม บริษัท ฯ ให้เ ป็ น ไปตำมหลัก เกณฑ์ข อง
พระรำชบัญญัตหิ ลักทรัพย์ฯ และประกำศของคณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่องหลักเกณฑ์ในกำรทำ
รำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์ฯ เรื่อง กำรเปิ ดเผยข้อมูลและกำรปฏิบตั กิ ำร
ของบริษัท จดทะเบีย นในรำยกำรที่เ กี่ย วโยงกัน รวมทัง้ กฎเกณฑ์ต่ ำ งๆ ของสำนัก งำน ก.ล.ต. และ/หรือ ตลำด
หลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำรปฏิบตั ิตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปี (56-1) ด้วย
ในกรณีทก่ี ฎหมำยกำหนดให้บริษทั ฯ ต้องได้รบั อนุมตั จิ ำกทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
ก่อนกำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกันในเรื่องใด บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบ ตรวจสอบและให้ควำมเห็น
เกีย่ วกับรำยกำรดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ
หรือผูถ้ อื หุน้ แล้วแต่กรณี เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรตำมทีเ่ สนอนัน้ เป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
กรณีทม่ี รี ำยกำรระหว่ำงกันของกลุ่มบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย
หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับควำมจำเป็ น
ในกำรเข้ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ำนรำคำของรำยกำรนัน้ ๆ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้เป็ นไปตำม
ลักษณะกำรดำเนินธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรียบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด หำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มคี วำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันทีอ่ ำจเกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้ผเู้ ชีย่ วชำญ
อิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็ นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบก ำร
ตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย
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จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีกทัง้ จะมีกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่
ตรวจสอบหรือสอบทำนโดยผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
ทัง้ นี้ ในหลักกำรให้ฝำ่ ยจัดกำรสำมำรถอนุมตั กิ ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำ
ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัวไปในสถำนกำรณ์
่
เดียวกัน ด้วยอำนำจต่ อรองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรทีต่ นมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่ มคี วำมเกีย่ วข้อง และบริษทั ฯ จะต้องจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว เพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษทั ฯ ในครัง้ ต่อไป

14.6 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ภำยหลังจำกทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอขำยหุน้ ต่อประชำชนแล้ว กำรเข้ำทำรำยกำรทีเ่ กีย่ วโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำง
กันของกลุ่มบริษัทฯ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ในอนำคต บริษทั ฯ จะปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของตลำดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงำน ก.ล.ต. ทีม่ ผี ล
ใช้บงั คับ
หำกบริษัทฯ ประสงค์จะเข้ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน หรือรำยกำรระหว่ำงของกลุ่มบริษทั ฯ กับบุคคลที่อำจมี
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษทั ฯจะปฏิบตั ิ
ตำมนโยบำยและขัน้ ตอนทีไ่ ด้กล่ำวไว้ขำ้ งต้นอย่ำงเคร่งครัด โดยคณะกรรมกำรตรวจสอบได้ให้แนวทำงในกำรพิจำรณำ
โดย พิจำรณำควำมจำเป็ นของรำยกำรต่ อกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ และพิจำรณำเปรียบเทียบรำคำกับรำยกำร
เทียบเคียงทีท่ ำกับบุคคลภำยนอก (หำกมี) รวมถึงพิจำรณำสำระสำคัญของขนำดรำยกำรด้วย
อย่ำงไรก็ดี หำกมีกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน บริษทั ฯ จะจัดให้คณะกรรมกำรตรวจสอบให้ควำมเห็นเกีย่ วกับ
ควำมเหมำะสมของรำยกำรดังกล่ำว ในกรณีท่คี ณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มบี ุคคลที่มคี วำมรู้ ควำมชำนำญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินรำคำ
ทรัพย์สนิ ทีม่ คี วำมเป็ นอิสระเป็ นผูใ้ ห้ควำมเห็นเกีย่ วกับรำยกำรระหว่ำงกัน โดยควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
หรือบุคคลทีม่ คี วำมรูค้ วำมชำนำญพิเศษ จะถูกนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้
แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วำมมันใจว่
่ ำกำรเข้ำทำรำยกำรดังกล่ำวจะไม่เป็ นกำรโยกย้ำย หรือถ่ำยเทผลประโยชน์ระหว่ำง
บริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นกำรทำรำยกำรทีบ่ ริษทั ฯ ได้คำนึงถึงประโยชน์สงู สุดของผูถ้ อื หุน้ ทุกรำย

ส่วนที่ 2 หน้ำ 210

