บริษัท ที.เอ.ซี. คอนซูเมอร จํากัด (มหาชน)
14. รายการระหวางกัน
14.1 รายละเอียดรายการระหวางกัน
ในป 2557 และงวด 6 เดือนแรกของป 2558 บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยมีรายละเอียดของรายการดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายชัชชวี วัฒนสุข

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- ดํ า รงตํ า แหน ง ประธานกรรมการ 1. ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
บริหาร และถือหุนในบริษัทฯ จํานวน
วงเงินสินเชื่อ
178,565,143 หุ น คิ ดเป นร อยละ
ยอดเงินกูที่เบิกใช
40.58 ของจํ านวนหุ นที่ จํ าหน ายได
แลวทั้งหมดของบริษัทฯ ณ วันที่ 28
สิงหาคม 2558

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย.
2558
152.30
21.53

127.30
10.78

2. ค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ
วงเงินตามสัญญา
ยอดคงเหลือ

8.74
4.94

8.74
3.88

3. ขายสินคา

0.02

0.02

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

นายชัชชวี วัฒนสุข ไดนําทรัพยสินและบัญชีเงินฝากเขาค้ําประกันและไดเขาค้ํา
ประกันสวนตัวสําหรับเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย โดยไมมีการคิดคาตอบแทนการ
ค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการค้ําประกันของนายชัชชวี
วัฒนสุข เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ในการ
ขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนในการประกอบธุรกิจ
ของบริษัทฯ
นายชัชชวี วัฒนสุข ไดเขาค้ําประกันสวนตัวสําหรับสัญญาเชาซื้อเครื่องจักรและ
รถยนตที่บริษัทฯ ทํากับบริษัทลิสซิ่ง โดยไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ําประกัน
สัญญาเชาซื้อดังกลาวจากบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการค้ําประกันของนายชัชชวี
วัฒนสุข เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ ในการ
ทําสัญญาเชาซื้อเครื่องจักรและรถยนตเพื่อนํามาใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ ไดขายสินคาใหแกนายชัชชวี วัฒนสุข โดยบริษัทฯ กําหนดราคาขาย
สิ น ค า ในราคาเดี ย วกั น กั บ ราคาสวั ส ดิ ก ารที่ บ ริ ษั ท ฯ ให แ ก พ นั ก งานทุ ก คน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการขายสินคาใหแกนาย
ชัชชวี วัฒนสุข มีความเหมาะสม เนื่องจากการขายสินคาดังกลาวเปนสวัสดิการที่
บริษัทฯ ใหแกพนักงานทุกคน โดยเงื่อนไขตางๆ ที่ผูบริหารไดรับเปนเงื่อนไข
เดียวกับที่พนักงานทุกคนไดรับ
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายชนิต สุวรรณพรินทร

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- ดํ า รงตํ า แหน ง กรรมการผู จั ด การ 1. ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
แ ล ะ ถื อ หุ น ใ น บ ริ ษั ท ฯ จํ า น ว น
วงเงินสินเชื่อ
26,888,572 หุน คิดเปนรอยละ 6.11
ยอดเงินกูที่เบิกใช
ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได แ ล ว
ทั้ ง หมดของบริ ษั ท ฯ ณ วั น ที่ 28
สิงหาคม 2558

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย.
2558
122.50
21.53

97.50
10.78

2. ค้ําประกันสัญญาเชาซื้อ
วงเงินตามสัญญา
ยอดคงเหลือ

6.16
4.66

6.16
4.03

3. ขายสินคา

0.006

0.002

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

นายชนิต สุวรรณพรินทร ไดนําทรัพยสินและบัญชีเงินฝากเขาค้ําประกันและไดเขา
ค้ําประกันสวนตัวสําหรับเงินกูยืมจากธนาคารพาณิชย โดยไมมีการคิดคาตอบแทน
การค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการค้ําประกันของนายชนิต
สุวรรณพรินทร เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
ในการขอวงเงิ น สิ น เชื่ อ จากธนาคารพาณิ ช ย เ พื่ อ นํ า มาใช เ ป น เงิ น ทุ น ในการ
ประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
นายชนิต สุวรรณพรินทร ไดเขาค้ําประกันสวนตัวสําหรับสัญญาเชาซื้อเครื่องจักร
และรถยนตที่บริษัทฯ ทํากับบริษัทลิสซิ่ง โดยไมมีการคิดคาตอบแทนการค้ํา
ประกันสัญญาเชาซื้อดังกลาวจากบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการค้ําประกันของนายชนิต
สุวรรณพรินทร เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ
ในการทําสัญญาเชาซื้อเครื่องจักรและรถยนตเพื่อนํามาใชในการดําเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ
บริษัทฯ ไดขายสินคาใหแกนายชนิต สุวรรณพรินทร โดยบริษัทฯ กําหนดราคา
ขายสิน ค าในราคาเดี ย วกัน กั บราคาสวั สดิ ก ารที่ บ ริษั ท ฯ ให แก พ นั ก งานทุ ก คน
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานไวเปนลาย
ลักษณอักษรอยางชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการขายสินคาใหแกนาย
ชนิ ต สุ ว รรณพริ น ทร มี ค วามเหมาะสม เนื่ อ งจากการขายสิ น ค า ดั ง กล า วเป น
สวัสดิการที่บริษัทฯ ใหแกพนักงานทุกคน โดยเงื่อนไขตางๆ ที่ผูบริหารไดรับเปน
เงื่อนไขเดียวกับที่พนักงานทุกคนไดรับ
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บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
นายชนะพันธุ พิริยะพันธุ

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

- ดํ า รงตํ า แหน ง ผู ช ว ยกรรมการ 1. ขายสินคา
ผูจัดการสายงานขาย และถือหุนใน
บริษัทฯ จํานวน 24,008,000 หุน คิด
เปนร อยละ 5.46 ของจํ านวนหุน ที่
จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558
ทั้ ง นี้ นายชนะพั นธุ พิ ริ ยะพั นธุ ได
ลาออกจากการเป น ผู บ ริ ห ารของ
บริ ษั ท ฯ โดยมี ผ ลตั้ ง แต วั น ที่ 1
กันยายน 2558
- เปนผูถือหุนของบริษัทฯ โดยถือหุน 1. ค้ําประกันวงเงินสินเชื่อ
ในบริษัทฯ จํานวน 109,473,143 หุน
วงเงินสินเชื่อ
คิดเปนรอยละ 24.88 ของจํานวนหุน
ยอดเงินกูที่เบิกใช
ที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทฯ
ณ วันที่ 28 สิงหาคม 2558

2. คาที่ปรึกษา

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2557
ม.ค. - มิ.ย.
2558
0.01
0.006

137.30
21.53

112.30
10.78

1.97

0.33

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริษัทฯ ไดขายสินคาใหแกนายชนะพันธุ พิริยะพันธุ โดยบริษัทฯ กําหนดราคาขาย
สินคาในราคาเดียวกันกับราคาสวัสดิการที่บริษัทฯ ใหแกพนักงานทุกคน นอกจากนี้
บริษัทฯ ไดจัดทําระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับสวัสดิการพนักงานไวเปนลายลักษณอักษร
อยางชัดเจน
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการขายสินคาใหแกนายชนะ
พันธุ พิริยะพันธุ มีความเหมาะสม เนื่องจากการขายสินคาดังกลาวเปนสวัสดิการที่
บริ ษั ทฯ ให แก พนั กงานทุ กคน โดยเงื่ อนไขต างๆ ที่ ผู บริ หารได รั บเป นเงื่ อนไข
เดียวกับที่พนักงานทุกคนไดรับ

นายทนุธรรม เกียรติไพบูลย ไดนําทรัพยสินและบัญชีเงินฝากเขาค้ําประกันและได
เข า ค้ํ า ประกั น ส ว นตั ว สํ า หรั บ เงิ น กู ยื ม จากธนาคารพาณิ ช ย โดยไม มี ก ารคิ ด
คาตอบแทนการค้ําประกันเงินกูยืมดังกลาวจากบริษัทฯ
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวาการค้ําประกันของนายทนุ
ธรรม เกียรติไพบูลย เกิดขึ้นเนื่องจากความจําเปนเพื่อกอใหเกิดประโยชนตอ
บริษัทฯ ในการขอวงเงินสินเชื่อจากธนาคารพาณิชยเพื่อนํามาใชเปนเงินทุนใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
บริษัทฯ วาจางนายทนุธรรม เกียรติไพบูลย เพื่อใหบริการที่ปรึกษาดานการตลาด
เนื่องจากนายทนุธรรมเปนผูที่มีประสบการณ และมีความเชี่ยวชาญดานการตลาด
เปนอยางดี รวมถึงมีความสัมพันธที่ดีกับผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ ซึ่งการใหคําปรึกษาดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนใน
การประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยมีคาจางตามสัญญาเปนจํานวนเงิน 163,800 บาท
ตอเดือน ทั้งนี้ บริษัทฯ กําหนดอัตราคาที่ปรึกษาโดยเทียบเคียงกับคาตอบแทนที่
ใหแกผูบริหารดานการตลาดของบริษัทฯ ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดยกเลิกสัญญาวาจางที่
ปรึกษาดังกลาว โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล เนื่องจากนายทนุธรรม เกียรติไพบูลย เปนบุคคลที่มีความรู ความ
เชี่ยวชาญ และมีประสบการณดานการตลาดเปนอยางดี ซึ่งการใหคําปรึกษาดาน
การตลาดแกผูบริหารของบริษัทฯ จะเปนประโยชนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
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14.2 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิการทํารายการระหวางกัน
บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการในการเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยจะจัด
ใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการ ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสม
ดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถ
เปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวาง
กันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคาทรัพยสิน สํานักกฎหมาย เปน
ตน ที่เปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใช
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผูถือหุน
ตามแตกรณี
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติ
รายการที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งโดยทางตรงและทางออม และคณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลใหบริษัทฯ ปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง
กัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ
ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
14.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหวางกันในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึ่งจะเปนไปตามลักษณะการทําธุรกิจการคาทั่วไป
และจะมีการกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันอยางชัดเจน โดยเปนราคาและเงื่อนไขการคาตามปกติของธุรกิจ
เชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน เชน การค้ําประกันโดยผูถือหุนใหญและ/หรือกรรมการ และ
การซื้อขายสินคา เปนตน โดยรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนไปเพื่อความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนไป
เพื่อประโยชนของบริษัทฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความ
สมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
สําหรับรายการระหวางกันที่มิไดเปนไปตามธุรกิจปกติที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีคณะกรรมการ
ตรวจสอบเขามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแสดงเหตุผลในการทํารายการดังกลาวกอนที่บริษัทฯ จะเขาทํารายการ
นั้นๆ โดยจะดําเนินการตามมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันตามที่ระบุขางตน อยางไรก็ตาม รายการ
ระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการตลาดทุนและ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงกัน
และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตลอดจนการปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดย
สภาวิชาชีพบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
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