บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่างกัน

14.1

ลักษณะความสัมพันธ์

บริษัทมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการทารายการกับกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรื อ ผู้ถือ
หุ้นใหญ่ และบริษัทที่เกี่ยวข้องกันซึ่งมีบุคคลที่มีความขัดแย้งเป็นกรรมการ และ/หรือ ผู้บริหาร และ/หรือ ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลาดับ มีดังนี้
บริษัทมีการทารายการระหว่างกันกับนิติบุคคลและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยสามารถสรุปความสัมพันธ์ ได้ดงั นี้

บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
1. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์

2. นายธีรวัต อมรธาตรี

3. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์

4. บริษัท บีเอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น
แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด : ดาเนิน

ลักษณะความสัมพันธ์
- เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 17.03 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2558
- เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการ ประธานเจ้าหน้าที่
บริหารด้านปฏิบัติการ (รักษาการ) ของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.56 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2558
- เป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชี
และการเงินของบริษัท
- เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 16.49 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15
ธันวาคม 2558
- เป็นบริษัทที่นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ นายธีรวัต อมรธาตรี นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ และนายวินัย
วงศ์สว่างรัศมี แต่ละคน ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 5.00 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วของ
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 149

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2557 งวด 9 เดือนแรก
สิ้นสุด
ของปี 2558
31 ธ.ค. 2557 สิ้นสุด 30 ก.ย.2558















บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง
กรรมการบริษัทมี 1 คน คือ
1) นางสาวอารยา เจนจบวงศ์

ลักษณะความสัมพันธ์

-

-

5. บริษัท เอ็ม อี ซี ที จากัด : ดาเนิน
ธุรกิจรับเหมาติดตั้งงานระบบ
ไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ และขาย
อุปกรณ์ไฟฟ้า
กรรมการบริษัทมี 9 คน
ประกอบด้วย
1) นายลือชา โพธิ์อบ
2) นายมณัฐฎ์ เขมะพิพัฒน์
3) นายวัชรินทร์ ตะพานวงศ์
4) นายบัญชา ปิยพรนรินทร

-

-

บริษัทดังกล่าว
นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธาน
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นผู้ถอื หุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วน
ร้อยละ 17.03 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558
นายธีรวัต อมรธาตรี ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริหาร
กรรมการผู้จดั การ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านปฏิบัตกิ าร(รักษาการ)ของบริษัท และเป็นผู้ถือ
หุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 15.56 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม
2558
นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม
กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านบัญชีและการเงิน และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
ในสัดส่วนร้อยละ 16.49 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558
นายวินยั วงศ์สว่างรัศมี ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มอี านาจลงนาม กรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทใน
สัดส่วนร้อยละ 9.02 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558
เป็นบริษัทที่นายลือชา โพธิ์อบ ดารงตาแหน่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนามของบริษัท
เอ็ม อี ซี ที จากัด และเป็นผู้ถือหุน้ ใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 31.44 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่
ชาระแล้วของบริษัทดังกล่าว (กลุ่มครอบครัวโพธิ์อบ ถือหุน้ รวมกันคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70.16
ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วของบริษัทดังกล่าว)
นายลือชา โพธิ์อบ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.14 ของทุนชาระแล้วของ
บริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558
นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม ประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท (ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ
17.03 ของทุนชาระแล้วของบริษทั ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558) ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 0.13
ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วของบริษัท เอ็ม อี ซี ที จากัด
ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 150

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2557 งวด 9 เดือนแรก
สิ้นสุด
ของปี 2558
31 ธ.ค. 2557 สิ้นสุด 30 ก.ย.2558





บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

ลักษณะความสัมพันธ์

5) นายอังกูร กุศลานันต์
6) นายสิทธิเดช นันทวิสุทธิ์
7) นายสมบุญ ขาวสาอาง
8) นายประพัทธ์ อังกุระวนิช
9) นางอุรา เปีย่ มสุวรรณ
6. บริษัท เมคคานิเคิล เทรดดิง้
จากัด: ดาเนินธุรกิจติดตัง้ อุปกรณ์
เครื่องปรับอากาศและ
เครื่องใช้ไฟฟ้า
กรรมการบริษัทมี 2 คน
ประกอบด้วย
1) นางสาวจันทรา โพธิ์อบ
2) นายชาตรี โพธิ์อบ

- นายวินยั วงศ์สว่างรัศมี ซึ่งเป็นกรรมการ กรรมการผู้มีอานาจลงนาม กรรมการบริหารและ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการขายและการตลาดของบริษัท และเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท (ถือ
หุ้นในสัดส่วนร้อยละ 9.02 ของทุนชาระแล้วของบริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558) ถือหุ้นใน
สัดส่วนร้อยละ 0.64 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วของบริษัท เอ็ม อี ซี ที จากัด
- เป็นบริษัทที่นายลือชา โพธิ์อบ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 53.50 ของทุนจดทะเบียนและ
ทุนที่ชาระแล้วของบริษัท เมคคานิเคิล เทรดดิง้ จากัด (กลุ่มครอบครัวโพธิ์อบ ถือหุ้นรวมกันคิดเป็น
สัดส่วนร้อยละ 99.997 ของทุนจดทะเบียนและทุนที่ชาระแล้วของบริษัทดังกล่าว)
- นายลือชา โพธิ์อบ เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทในสัดส่วนร้อยละ 11.14 ของทุนชาระแล้วของ
บริษัท ณ วันที่ 15 ธันวาคม 2558

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 151

รายการระหว่างกัน (มี=, ไม่มี=)
งวดปี 2557 งวด 9 เดือนแรก
สิ้นสุด
ของปี 2558
31 ธ.ค. 2557 สิ้นสุด 30 ก.ย.2558





บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.2

รายละเอียดรายการระหว่างกัน

รายการระหว่างกันของบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบบัญชีปี 2557 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2558
สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558 ตามลาดับ มีดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1. นายธานิน สัจจะบริบูรณ์

ลักษณะรายการ
การกู้ยืมเงินระยะสั้น
- บริษัทกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายธานิน สัจจะบริบูรณ์
โดยมีอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.50 ต่อปี โดยมีกาหนด
ชาระคืนเงินต้นเมื่อทวงถาม

- บริษัทมีดอกเบี้ยจ่ายจากรายการดังกล่าว

บริษัทมีดอกเบี้ยค้างจ่ายจากรายการดังกล่าว

การค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินให้แก่บริษัท
- นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และนายธีรวัต อมรธาตรี
ค้าประกันเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวกับสถาบัน

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด 9 เดือนปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 30 ก.ย. 2558

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผล

บริ ษั ท มี ค วามจ าเป็ น ต้ อ งใช้ เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นเพื่ อ ขยาย
ยอดต้นงวด 20.50 ยอดต้นงวด
10.00 โรงงานแห่งใหม่หลังที่หนึ่งของบริษัท ในช่วงที่รอเบิกเงินกู้ยืม
กู้เพิ่ม 33.00 กู้เพิ่ม
17.58 จากสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมจากกรรมการ
ชาระคืน (43.50) ชาระคืน
(27.58) ดังกล่าวเท่ากับร้อยละ 2.50 ต่อปี อ้างอิงจากอัตราดอกเบี้ย
ยอดปลายงวด 10.00 ยอดปลายงวด
-- เงินฝากธนาคารของสถาบันการเงินในประเทศ
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน บริษั ทมีนโยบายที่จะไม่ พึ่งพิ ง
ดอกเบี้ยจ่าย 0.36 ดอกเบี้ยจ่าย
0.13 เงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัทแล้ว เนื่องจากบริษัทมีนโยบาย
ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.22 ดอกเบี้ยค้างจ่าย 0.00 จะใช้แหล่งเงิน ทุนของบริษัทเอง อีกทั้งบริษัทก็คาดว่า เมื่อ
สามารถเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงิน
ระดมทุ น จากประชาชนเป็ น ครั้ง แรก ซึ่ ง จะท าให้ บ ริษั ท มี
เงินทุนหมุนเวียนใช้ในการดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่า
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผลและเป็ น ไปเพื่ อ
ประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากการให้กู้ยืม
เงินดังกล่าว มีการคิดอัตราดอกเบี้ยในอัตราที่ต่ากว่าอัตรา
ดอกเบี้ยเงินกู้ที่บริษัทหาได้ในตลาด และปัจจุบันบริษัทก็ไม่มี
นโยบายกู้ยืมเงินจากรรมการแล้ว
--

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 152

บริษัทมีความจาเป็ นต้องใช้เงินกู้ยืมจากสถาบั นการเงินใน
-- ประเทศจานวน 2 แห่ง เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในธุรกิจ
เพื่อให้บริษัทมีสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิ จ และกู้ยืมเงิน

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
การเงินในประเทศ วงเงินกู้รวม 259.71 ล้านบาท
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกัน
ดังกล่าว
- บริษัทมียอดคงค้างของเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะ
ยาว จากรายการดังกล่าว

การค้าประกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ให้แก่บริษัท
- นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ ค้าประกันตามสัญญาเช่า
ซื้อและสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่า/เช่า
ซื้อยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด 9 เดือนปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 30 ก.ย. 2558

ยอดคงค้าง

180.40

--
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ระยะยาวเพื่ อ สั่ ง ซื้ อ ที่ ดิ น เครื่ อ งจั ก ร และก่ อ สร้ า งอาคาร
โรงงานแห่ งใหม่ ข องบริษั ท โดยการค้ าประกั น วงเงิน กู้ ยื ม
ดังกล่าว ไม่มีการคิดค่าตอบแทนหรือค่าธรรมเนียมในการค้า
155.38 ประกันแต่อย่างใด
อย่ า งไรก็ ต าม บริ ษั ท ได้ รั บ จดหมายแจ้ ง จากสถาบั น
การเงินทั้ง 2 แห่ง ฉบับลงวันที่ 15 มิถุนายน 2558 และฉบับ
ลงวั น ที่ 3 สิ งหาคม 2558 ในการพิ จ ารณายกเลิ ก การค้ า
ประกั น รายนายธานิ น สั จ จะบริบู ร ณ์ และนายธี ร วั ต อมร
ธาตรี จากการค้ าประกั น วงเงิ น กู้ ยื ม ของบริ ษั ท ที่ มี อ ยู่ กั บ
สถาบั น การเงิ น ได้ เมื่ อ บริ ษั ท ได้ เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล และเกิดขึ้นเนื่องจากมีความ
จาเป็นเพื่อ ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัทในการขอกู้เงินจาก
สถาบันการเงิน เพื่อใช้ ในการดาเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้ง
บริษัทก็จะดาเนินการให้นายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และ นาย
ธีรวัต อมรธาตรี ถอนการค้าประกันการกู้ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินของบริษัท เพื่อลดการพึ่งพิงการค้าประกันเงินกู้ยืม
จากสถาบั น การเงิ น เมื่ อ บริษั ท สามารถเข้ า จดทะเบี ย นใน
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้แล้ว
บริษั ทมี ความจาเป็น ต้อ งท าสัญ ญาเช่าซื้อ และสั ญ ญาเช่ า
การเงินเพื่อเช่า/เช่าซื้อ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่
-- ใช้ในการดาเนินงานของกิจการกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ดาเนินงานของกิจการโดยมีอายุสัญญา 3 ถึง 5 ปี
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกัน
ดังกล่าว
- บริษัทมีภาระหนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงินคงค้าง จากรายการดังกล่าว

2. นายธีรวัต อมรธาตรี

การค้าประกันสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าการเงิน
ให้แก่บริษัท
- นายธีรวัต อมรธาตรี ค้าประกันตามสัญญาเช่าซื้อ
และสัญญาเช่าการเงินกับบริษัทลีสซิ่งเพื่อเช่า/เช่าซื้อ
ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการ
ดาเนินงานของกิจการโดยมีอายุสัญญา 3 ถึง 5 ปี
โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทนในการค้าประกัน
ดังกล่าว
- บริษัทมีภาระหนี้สินจากสัญญาเช่าซื้อและสัญญา
เช่าการเงินคงค้าง จากรายการดังกล่าว

3. นายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ เงินทดรองจ่าย
- บริษัทยืมเงินทดรองจ่ายจากนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์
โดยไม่คิดดอกเบี้ย
- บริษัทมียอดเจ้าหนี้อื่นจากรายการดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด 9 เดือนปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 30 ก.ย. 2558

ยอดคงค้าง

31.32

ยอดคงค้าง

--

ยอดคงค้าง

13.05

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
33.09 ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท เนื่ อ งจากมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติตามเงื่อ นไขในสัญ ญาเช่าซื้อ และสัญ ญาเช่าการเงิน
ส าหรั บ ยานพาหนะ เครื่ อ งจั ก ร และอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท

--

ยอดคงค้าง

10.35

0.30

--

0.30

--
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บริษั ทมี ความจาเป็น ต้อ งท าสัญ ญาเช่าซื้อ และสั ญ ญาเช่ า
การเงินเพื่อเช่า/เช่าซื้อ ยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่
ใช้ในการดาเนินงานของกิจการกับบริษัทลีสซิ่ง เพื่อใช้ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท เนื่ อ งจากมี ค วามจ าเป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ปฏิบัติตามเงื่อ นไขในสัญ ญาเช่าซื้อ และสัญ ญาเช่าการเงิน
สาหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนิน
ธุรกิจของบริษัท
บริษัทมีความจาเป็นต้องยืมเงินทดรองจ่ายจากกรรมการซึ่ง
ถื อ เป็ น รายการที่ เ กิ ด ขึ้ น ตามปกติ ข องบริ ษั ท เนื่ อ งจาก
ลั ก ษณะการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริษั ท ใช้ เงิน สดส ารองจ่ า ย
ประจาวัน ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดสารองจ่ายประจาวันและ
เงินสดย่อ ยประมาณ 110,000 บาท โดยให้ ผู้จัดการแผนก
การเงิ น เป็ น ผู้ ดู แ ลและพิ จ ารณาความเหมาะสมในการ

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง

4. บริษัท บีเอสเอ็ม
คอนสตรัคชั่น แอนด์
แมเนจเมนท์ จากัด

ลักษณะรายการ

รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทขายสินค้าประเภทเหล็กเส้นให้แก่
บจก.บีเอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์
ลูกหนี้การค้า
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด 9 เดือนปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 30 ก.ย. 2558

0.32

--
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เบิกจ่ายแต่ละครั้ง อีกทั้งบริษัทก็ชาระคืนเงินสดดังกล่าวโดย
ประทับตรา "Account Payee Only" ทุกครั้ง อย่างไรก็ตาม
บริษัทมีการกาหนดขั้นตอนในการขออนุมัติและผู้มีอานาจใน
การอนุมัติไว้อย่างชัดเจน โดยบริษัทได้ยืมเงินทดรองจ่ายเป็น
เวลาไม่เกิน 5 วั น จากนายธเนศ สัจจะบริบู รณ์ โดยไม่คิ ด
ดอกเบี้ย
อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ เดือ นกัน ยายน 2558 เป็นต้น ไป
บริษัทมีนโยบายที่จะไม่ยืมเงินทดรองจ่ายจากกรรมการแล้ว
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัท
บริษัทขายเหล็กพับขึ้นรูปซึ่งเป็นสินค้าสาเร็จรูป และสีสเปรย์
-- ซึ่งเป็นสินค้าซื้อมาขายไปและวัตถุดิบของบริษัท โดยมีการ
กาหนดราคาขายแบบต้นทุนบวกกาไรส่วนเพิ่ม (Cost Plus
Margin)
-- ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสม ซึ่งเป็นรายการขายสินค้าที่ บริษัท
ไม่เสียประโยชน์เนื่องจากเป็นการขายสินค้าและวัตถุดิบแบบ
Cost Plus Margin แต่ เนื่ อ งจากการขายวัตถุดิบ (สี สเปรย์ )
ไม่ใช่ธุรกิจหลัก จึงไม่ควรมีรายการประเภทดังกล่าวอีก

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
5.บริษัท เอ็ม อี ซี ที จากัด

6. บริษัท เมคคานิเคิล
เทรดดิ้ง จากัด

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทขายสินค้ารางและท่อร้อยสายไฟให้แก่
บจก.เอ็ม อี ซี ที
ลูกหนี้การค้า
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายสินค้า
ดังกล่าว
รายได้จากการขายสินค้า
- บริษัทขายสินค้ารางเดินสายไฟฟ้า ให้แก่
บจก.เมคคานิเคิล เทรดดิ้ง
ลูกหนี้การค้า
- บริษัทมียอดลูกหนี้การค้าจากรายการขายสินค้า
ดังกล่าว

มูลค่าของรายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
งวดปี 2557
งวด 9 เดือนปี 2558
และ ณ 31 ธ.ค. 2557 และ ณ 30 ก.ย. 2558
30.94

18.56

3.88

9.80

12.02

0.0036

2.17

--
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บริษัทขายสินค้ารางและท่อร้อยสายไฟโดยมีราคาขายเป็นไป
ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชาระเงินไม่แตกต่างจากการ
ขายให้ลูกค้าทั่วไป
บริษั ท ขายสิ นค้ ารางเดิน สายไฟฟ้ า โดยมี ราคาขายเป็ นไป
ตามราคาและเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาและมีความเห็นว่ารายการ
ดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปตามธุรกิจการค้าปกติ
โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชาระเงินไม่แตกต่างจากการ
ขายให้ลูกค้าทั่วไป

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.3

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2558 (การประชุมครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่
18พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันของบริษั ท
กับบริษัทหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ใน
อนาคต ตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มี ความเห็นว่า
รายการระหว่างกันต่าง ๆ มีความสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าที่เป็นธรรมและถือปฏิบัติเช่นเดียวกันกับ
บุคคลหรือกิจการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกันทั่วไป และไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัท
14.4

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (การประชุมครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2558 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติหลักการสาหรับมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการ
ระหว่างกัน ดังนี้
มาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคตซึ่งเป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญู
ชนจะพึงกระทากับคู่สัญ ญาทั่วไปในสถานการณ์ เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการมี
สถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง และมีเงื่อนไขการค้ าปกติหรือราคาตลาด ภายใต้เงื่อนไขที่
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ฝ่ายบริหารของบริษัทสามารถดาเนินการได้
ตามปกติภายใต้หลักการที่ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัติ และจัดทารายงานสรุปเพื่อรายงานให้กับทาง
คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตรมาส
ส าหรั บ ในกรณี ที่ มี ร ายการระหว่ า งกั น ไม่ เป็ น รายการทางการค้ า ปกติ บริ ษั ท จะจั ด ให้ มี ค วามเห็ น โดย
คณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มี
ความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะพิจารณาให้ผู้ประเมินราคาอิสระ ผู้เชี่ยวชาญ
อิสระเฉพาะด้านหรือผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวต่อคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี เพื่ออนุมัติรายการดังกล่าวก่อนการเข้าทารายการ ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ
56-1) และรายงานประจาปีของบริษัท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการทารายการระหว่างกันดังกล่าว ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้งหรือมีส่วนได้เสียในการทารายการระหว่างกันจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงมติในการทารายการระหว่างกันนั้น ๆ

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 157

บริษัท บางกอกชีทเม็ททัล จากัด (มหาชน)

14.5

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

ตามมติทปี่ ระชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ ที่ 1/2558 (การประชุมครั้งแรกภายหลังการแปรสภาพ) เมื่อวันที่ 18
พฤษภาคม 2558 ได้กาหนดนโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต ดังนี้
นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษัทมีความจาเป็นต้องทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ
บริษัท บริษัทจะกาหนดเงื่อนไขต่าง ๆ ให้เป็นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติและเป็นราคาตลาดซึ่งสามารถอ้างอิง
เปรียบเทียบได้กับเงื่อนไขหรือราคาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจประเภทเดียวกันที่บริษัทกระทากับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทจะให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราค่าตอบแทน รวมทั้งความจาเป็นและความเหมาะสมของ
รายการระหว่างกันดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิ ด ขึ้น บริษั ท จะพิ จารณาให้ ผู้ป ระเมิ น ราคาอิ สระ ผู้เชี่ย วชาญอิสระเฉพาะด้า นหรือผู้ สอบบั ญ ชี ของบริษั ท เป็ นผู้ ให้
ความเห็นเกี่ยวกับการทารายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ในการประกอบการตัดสินใจและ
ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทและหากหุ้นสามัญของบริษัทได้จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) แล้ว บริษัทจะเปิดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี
(แบบ 56-1) และรายงานประจาปี ของบริ ษั ท (แบบ 56-2) ตามหลักเกณฑ์ และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพ ย์และตลาด
หลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
รายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะต้องปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ ที่ได้กาหนดขึ้นและ
กรรมการจะต้องไม่อนุมัติรายการใด ๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในลักษณะอื่นใดกับบริษัท
และจะต้องเปิดเผยรายการดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนดที่เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงกันและ
การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท และตามมาตรฐานบัญ ชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญ ชีโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ทารายการระหว่างกันกับบริษัทที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่การดาเนินธุรกิจตามปกติของบริษัท
อย่างไรก็ตาม รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน สาหรับการกู้ยืมเงินระยะสั้นจากนายธานิน สัจจะบริบูรณ์
ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท นั้น ทางบริษัทมีนโยบายที่จะไม่พึ่งพิงเงินกู้ยืมจากกรรมการบริษัท
อีกแล้ว เนื่องจากบริษัทมีนโยบายจะใช้แหล่งเงินทุนของบริษัทเอง อีกทั้งบริษัทก็คาดว่า เมื่อสามารถเข้าจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แล้ว จะมีเงินระดมทุนจากประชาชนเป็นครั้งแรก ซึ่งจะทาให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนสาหรับใช้ใน
การดาเนินธุรกิจอย่างเพียงพอ
สาหรับการพึ่งพิงกรรมการในการค้าประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินภายในประเทศรวม 2 แห่ง โดยไม่มีการ
คิดค่าตอบแทนในการค้าประกัน บริษัทก็ได้รับจดหมายแจ้งจากสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง ในการอนุมัติให้ยกเลิกการค้า
ประกันรายนายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และนายธีรวัต อมรธาตรี จากการค้าประกันวงเงินกู้ยืมของบริษัทได้ เมื่อบริษัทได้เข้า
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ แล้ว ทางบริษัทจึงเชือ่ มั่นว่า เมื่อบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว
ทางสถาบันการเงินทั้ง 2 แห่ง จะดาเนินการให้กรรมการรายดังกล่าวสามารถถอนการค้าประกันวงเงินกู้ยืมดังกล่าวของ
บริษัท เพื่อลดการพึ่งพิงทางการเงินจากกรรมการได้
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ส่วนการพึ่งพิงนายธานิน สัจจะบริบูรณ์ และนายธีรวัต อมรธาตรี ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่
ของบริษัท ในการค้าประกันหนี้สินตามสัญญาเช่าซื้อและสัญญาเช่าทางการเงินให้แก่บริษัท โดยไม่มีการคิดค่าตอบแทน
ในการค้าประกันนั้น จะค่อย ๆ ลดลงจนหมดไปตามภาระหนี้สินที่มีอยู่กับบริษัทลิสซิ่ง
ในส่วนการยืมเงินทดรองจ่ายจากนายธเนศ สัจจะบริบูรณ์ ซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหารและผู้ถือหุ้นใหญ่ ของ
บริษัท โดยไม่คิดดอกเบี้ยนั้น จะเป็นรายการที่ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วในอนาคต เนื่องจากบริษัทมีนโยบายที่จะไม่ยืมเงินทดรอง
จ่ายจากกรรมการอีกต่อไป
สาหรับการขายสินค้าให้แก่บริษัท บีเอสเอ็ม คอนสตรัคชั่น แอนด์ แมเนจเมนท์ จากัด ในส่วนรายการขาย
วัตถุดิบทีบ่ ริษัทใช้เป็นวัสดุในการผลิตสินค้า (สีสเปรย์) จะไม่มีรายการดังกล่าวเกิดขึ้นอีก เนื่องจากบริษัทไม่มีนโยบายการ
ขายสินค้าที่ไม่ใช่สินค้าสาเร็จรูปของบริษัท และหากมีรายการขายสินค้าในอนาคต ก็จะเป็นรายการขายสินค้าตามธุรกิจ
ปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการชาระเงินทีไ่ ม่แตกต่างจากการขายให้ลูกค้าทั่วไป
ในส่วนของการขายสินค้าให้กับบริษัท เอ็ม อี ซี ที จากัด และบริษัท เมคคานิเคิล เทรดดิ้ง จากัด จะมีรายการ
เกิดขึ้นเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นการขายสินค้าตามธุรกิจปกติของบริษัท โดยมีราคาขายและเงื่อนไขการ
ชาระเงินทีไ่ ม่แตกต่างจากการขายให้ลูกค้าทั่วไป
14.6

มาตรการคุ้มครองผู้ลงทุน

เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้ลงทุน ในอนาคตถ้ามีรายการระหว่างกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วนเสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษัทจะจัดให้มีการนาเสนอ
รายการดังกล่าวผ่านที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทที่มีกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ เพื่อดูแลให้รายการระหว่าง
กันเป็นไปอย่างยุติธรรมและมีนโยบายการกาหนดราคาที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการบริษัทจะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป
ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ กฎ ข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้
บริษัทก็มีการเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบ
บัญชีของบริษัท

ส่วนที่ 2 – หน้าที่ 159

