บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

14.

รายการระหว่ างกัน

14.1 บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1. บริ ษัท โกลเบิล พริ น้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง
(2013) จำกัด

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ประกอบธุรกิจรับจ้ ำงผลิตบรรจุภณ
ั ฑ์จำก
กระดำษ

2. บริ ษัท เจริ ญอักษร เทรดดิ ้ง จำกัด

ประกอบธุรกิจจำหน่ำยกระดำษ




3. บริ ษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์ จำกัด

ประกอบธุรกิจจำหน่ำยกระดำษ







4. บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด

ประกอบธุรกิจให้ เช่ำอสังหำริ มทรัพย์





ลักษณะ/ความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันหนึ่งคน ได้ แก่ นำยเทอดพงศ์ ดำรำรัตนโรจน์ ซึ่งถือ
หุ้นในบริ ษัท โกลเบิล พริ น้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด ร้ อยละ
45
มีกรรมกำรร่วมกันหนึง่ คน ได้ แก่ นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันสองรำย ได้ แก่ นำงจุ๋ยม่วย แซ่สือ และนำยประสิทธิ์
ดำรำรัตนโรจน์ โดยถือหุ้นในบริ ษัท เจริ ญอักษร เทรดดิ ้ง จำกัด ร้ อยละ
58.0 และร้ อยละ 2.0 ตำมลำดับ
มีกรรมกำรร่ วมกันสี่คน ได้ แก่ นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์ นำยสมศักดิ์
ดำรำรัตนโรจน์ นำยโกมล ดำรำรัตนโรจน์ และนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำ
รัตนโรจน์
มีผ้ ถู ือหุ้นร่ วมกันเจ็ดรำย ได้ แก่ บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊ พ จำกัด
นำงจุ๋ย ม่ว ย แซ่สือ นำยสมศัก ดิ์ ดำรำรั ต นโรจน์ นำยสุร พล ดำรำ
รัตนโรจน์ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ นำยประสิทธิ์ ดำรำรัตนโรจน์ และ
นำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำรัตนโรจน์ โดยถือหุ้นในบริ ษัท ซี.เอ.เอส.เปเปอร์
จำกัด ร้ อยละ 30.0 ร้ อยละ 15.4 ร้ อยละ 10.5 ร้ อยละ 10.5 ร้ อยละ 8.4
ร้ อยละ 7.0 และร้ อยละ 7.0
มีกรรมกำรร่ วมกันสี่คน ได้ แก่ นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์ นำยสมศักดิ์
ดำรำรัตนโรจน์ นำยอมร ดำรำรัตนโรจน์ และนำงสำวศิรินนั ท์ ดำรำ
รัตนโรจน์
เป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ ในสัดส่วนร้ อยละ 30.0
ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 1

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
5. นำยเทอดพงศ์ ดำรำรัตนโรจน์
6. บริ ษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิ ้งค์ (ประเทศ
ไทย) จำกัด
7. นำงเกศณี วรรณเกษม

ลักษณะการประกอบธุรกิจ

ลักษณะ/ความสัมพันธ์ กบั บริษัทฯ
 ญำติสนิทของกรรมกำรและผู้บริ หำร และเป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจริ ญ
อักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด ในสัดส่วนร้ อยละ 1.8
จำหน่ำยถุงยำงอนำมัย (ปั จจุบนั หยุดดำเนิน  มีกรรมกำรร่วมกันหนึง่ คน ได้ แก่ นำงเกศณี วรรณเกษม
กิจกำร)
 เป็ นผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ

14.2 รายการระหว่ างกัน
รำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ และบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม
2559 สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง
1. บริษัท โกลเบิล พริน้ ติ ้ง
แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013)
จำกัด

ลักษณะรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายบรรจุภัณฑ์
บริ ษั ท ฯ ซือ้ บรรจุภัณ ฑ์ จำกบริ ษัท โกลเบิล พริ น้ ติ ง้ แอนด์
แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด
 เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริษัท โกลเบิล พริน้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด เป็ น
เจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของบริษัทฯ จำกกำรซื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด

มูลค่ ารายการ (บาท)
สาหรับปี บัญชี
สาหรับงวด 3
สิน้ สุดวันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559
22,019,320.0

23,560,672.4
(23,496,862.4)
63,810.0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทฯ ซื ้อบรรจุภณ
ั ฑ์จำกบริ ษัท โกลเบิล พริ น้ ติ ้ง แอนด์
104,861.0 แพคเกจจิ ง้ (2013) จ ำกั ด เพื่ อ ใช้ เ ป็ นบรรจุภัณ ฑ์ ข อง
ผลิ ต ภัณ ฑ์ ข องบริ ษั ท ฯ โดยมี ร ำคำและเงื่ อ นไขกำรค้ ำ
เป็ นไปตำมรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำตลำด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นตำมกำรดำเนิน
63,810.0 ธุรกิจปกติของบริษัทฯ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีรำคำ และ
112,201.3 เงื่อนไขทัว่ ไปเสมือนกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
(83,419.3)
92,592.0

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 2

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
 เงินให้ ก้ ยู ืม
บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัท โกลเบิล พริน้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจ
จิ ้ง (2013) จำกัด
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด
 ดอกเบีย้ รับ
บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัท โกลเบิล พริน้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจ
จิ ้ง (2013) จำกัด
 ดอกเบีย้ ค้ างรับจากบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
บริษัทฯ มีดอกเบี ้ยค้ ำงรับจำกกำรให้ เงินกู้ยืม
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด

มูลค่ ารายการ (บาท)
สาหรับปี บัญชี
สาหรับงวด 3
สิน้ สุดวันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

20,000,000.0
5,000,000.0
(25,000,000.0)
-

-

1,189,041.0

-

1,033,425.0
1,189,041.0
(1,033,425.0)
1,189,041.0

1,189,041.0
1,189,041.0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ให้ เงินกู้แก่บริษัท โกลเบิล พริน้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจ
จิ ้ง (2013) จำกัด อย่ำงไรก็ดี ในปี 2558 บริ ษัท โกลเบิล
พริ น้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด ได้ ชำระเงินกู้ยืม
ดังกล่ำวแล้ ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องในอดี ต อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้ มีรำยกำรดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 3

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง
2. บริษัท เจริญอักษร
เทรดดิ ้ง จำกัด

3. บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์
จำกัด

ลักษณะรายการ
 ค่ าใช้ จ่ายวัสดุสิน้ เปลือง
บริ ษัทฯ ซื ้อกระดำษอำร์ ตกำร์ ดจำกบริษัท เจริ ญอักษร เทรด
ดิ ้ง จำกัด
 เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริ ษั ท เจริ ญ อักษร เทรดดิ ง้ จำกัด เป็ นเจ้ ำ หนี ก้ ำรค้ ำของ
บริษัทฯ จำกกำรซื ้อวัสดุสิ ้นเปลือง
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด
 ค่ าใช้ จ่ายวัสดุสานักงาน
บริ ษั ท ฯ ซือ้ กระดำษถ่ำ ยเอกสำรจำกบริ ษัท ซี.เอ.เอส. เป
เปอร์ จำกัด
 เจ้ าหนีก้ ารค้ า
บริษัท ซี.เอ.เอส. เปเปอร์ จำกัด เป็ นเจ้ ำหนี ้กำรค้ ำของบริ ษัท
ฯ จำกกำรซื ้อวัสดุสำนักงำน
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด

มูลค่ ารายการ (บาท)
สาหรับปี บัญชี
สาหรับงวด 3
สิน้ สุดวันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559
2,001,004.0

2,141,074.3
(2,141,074.3)
11,890

12,722.3
(12,722.3)
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษัทฯ ซื ้อกระดำษอำร์ ตกำร์ ดจำกบริ ษัท เจริ ญอักษร เท
- รดดิ ้ง จำกัด เพื่อวำงรองผลิตภัณฑ์ ของบริ ษัทฯ ในตู้คอน
เทนเนอร์ สำหรับกันกระแทก โดยมีรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำ
เป็ นไปตำมรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำตลำด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นตำมกำรดำเนิน
- ธุรกิจปกติของบริษัทฯ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีรำคำ และ
- เงื่อนไขทัว่ ไปเสมือนกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
บริ ษัทฯ ซื ้อกระดำษถ่ำยเอกสำรจำกบริ ษัท ซี.เอ.เอส. เป
4,920.0- เปอร์ จำกัด เพื่อใช้ ใ นส ำนักงำน โดยมีรำคำและเงื่อนไข
กำรค้ ำเป็ นไปตำมรำคำและเงื่อนไขกำรค้ ำตลำด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ นตำมกำรดำเนิน
ธุรกิจปกติของบริษัทฯ กำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีรำคำ และ
- เงื่อนไขทัว่ ไปเสมือนกับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก
5,264.4
(2632.4)
2632.0

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 4

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง
4. บริษัท เจริญอักษร
โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด

ลักษณะรายการ
 ค่ าเช่ าอาคารสานักงาน
บริ ษัทฯ เช่ำอำคำรสำนักงำนจำกบริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง
กรุ๊พ จำกัด
 เจ้ าหนีอ้ ่ นื
บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด เป็ นเจ้ ำหนีอ้ ื่นจำกค่ำ
เช่ำอำคำรสำนักงำน
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด
 เงินมัดจา
บริษัทฯ จ่ำยเงินมัดจำค่ำเช่ำอำคำรสำนักงำนให้ แก่บริษัท
เจริญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด

มูลค่ ารายการ (บาท)
สาหรับปี บัญชี
สาหรับงวด 3
สิน้ สุดวันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559
4,235,795.0

4,383,621.0
(4,383,621.0)
-

177,000.0
1,500.0
178,500.0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

บริ ษั ท ฯ เช่ำ อำคำรสำนักงำนจำกบริ ษัท เจริ ญ อักษร โฮ
1,787,417.0 ลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด โดยคิดอัตรำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรในรำคำ
เดี ยวกับ ที่ บริ ษัท เจริ ญ อักษร โฮลดิ ง้ กรุ๊ พ จำกัด คิ ด กับ
บริษัทในเครือของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ น กำรทำรำยกำร
- ดังกล่ำวมีรำคำ และเงื่อนไขทัว่ ไปเหมือนกับบริษัทในเครื อ
1,819,611.0 ของบริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด
(1,819,611.0)
-

178,500.0
178,500.0

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 5

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
 เงินให้ ก้ ยู ืม
บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด

 ดอกเบีย้ รับ
บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด
 ลูกหนีบ้ ริ ษัทในเครื อ
บริษัทฯ มีดอกเบี ้ยค้ ำงรับจำกกำรให้ เงินกู้ยืม
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด

มูลค่ ารายการ (บาท)
สาหรับปี บัญชี
สาหรับงวด 3
สิน้ สุดวันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

30,000,000
(30,000,000)
-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษัทฯ ให้ เงินกู้แก่บริ ษัท เจริ ญอักษร โฮลดิ ้ง กรุ๊พ จำกัด
อย่ำ งไรก็ ดี ในปี 2558 บริ ษั ท เจริ ญ อัก ษร โฮลดิ ง้ กรุ๊ พ
จำกัด ได้ ชำระเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องในอดี ต อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้ มีรำยกำรดังกล่ำวอีกในอนำคต

1,144,000.0

1,144,000.0
(1,144,000.0)
-

-

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 6

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง
5. นำยเทอดพงศ์ ดำรำ
รัตนโรจน์

6. บริษัท เคแอนด์เอส เมดิ
คอล ลิ ้งค์ (ประเทศไทย)
จำกัด

ลักษณะรายการ
 รายได้ จากการขายเงินลงทุน
บริ ษัทฯ ได้ ขำยหุ้นสำมัญชำระแล้ วของบริ ษัท โกลเบิล พริ น้
ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด จำนวน 60,000 หุ้น มูล
ค่ำ ที่ ต รำไว้ ห้ ุนละ 100 บำท เพื่อปรั บ โครงสร้ ำงกำรถือหุ้น
และเตรียมควำมพร้ อมเข้ ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ
 ลูกหนีอ้ ่ นื
บริ ษั ท ฯ มี ลูก หนี อ้ ื่ น จำกกำรขำยหุ้น สำมัญ ชำระแล้ ว ของ
บริษัท โกลเบิล พริน้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด
 ลูกหนีก้ ารค้ า
บริษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิ ้งค์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็ น
ลูกหนี ้กำรค้ ำจำกกำรซื ้อถุงยำงอนำมัย
ต้ นงวด
เพิ่มขึ ้น
ลดลง
สิ ้นงวด

มูลค่ ารายการ (บาท)
สาหรับปี บัญชี
สาหรับงวด 3
สิน้ สุดวันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559
6,000,000.0

-

6,000,000.0
(6,000,000.0)
-

-

1,177,554.9
1,177,554.9

1,177,554.9
1,177,554.9

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริ ษั ท ฯ ได้ ข ำยหุ้น สำมัญ ชำระแล้ ว ของบริ ษั ท โกลเบิล
พริ น้ ติ ้ง แอนด์ แพคเกจจิ ้ง (2013) จำกัด จำนวน 60,000
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้ ห้ นุ ละ 100 บำท เพื่อปรับโครงสร้ ำงกำร
ถื อ หุ้น และเตรี ยมควำมพร้ อมเข้ ำ จดทะเบียนในตลำด
หลักทรัพย์ฯ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดัง กล่ำ วเป็ นกำรปรั บ โครงสร้ ำงกำรถื อ หุ้น เพื่อ
เตรี ยมควำมพร้ อมในกำรเสนอขำยหุ้นของบริ ษั ท เข้ ำ จด
ทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ฯ โดยกำรขำยหุ้นในรำคำหุ้น
ละ 100 บำท ซึ่งเท่ำกับมูลค่ำที่ตรำไว้ และสูงกว่ำมูลค่ำ
ทำงบัญชีมีควำมเหมำะสม
ในอดีตบริ ษัทฯ ได้ ขำยถุงยำงอนำมัยให้ แก่บริ ษัท เคแอนด์
เอส เมดิ ค อล ลิ ง้ ค์ (ประเทศไทย) จ ำกัด และในเดื อ น
มิถนุ ำยน 2559 บริษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิ ้งค์ (ประเทศ
ไทย) จ ำกั ด ได้ ช ำระหนี ก้ ำรค้ ำดั ง กล่ ำ วทั ง้ หมดแล้ ว
นอกจำกนี ้ ในปั จจุบันบริ ษัท เคแอนด์เอส เมดิคอล ลิ ้งค์
(ประเทศไทย) จำกัด ไม่ได้ ดำเนินกิจกำร และอยู่ระหว่ำง
ดำเนินกำรปิ ดกิจกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรรับชำระหนี ้กำรค้ ำที่เกิดขึ ้นในอดีต
โดยบริษัทฯ ได้ รับชำระหนี ้เต็มทังจ
้ ำนวน

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 7

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

บุคคล/นิติบุคคลทีอาจมี
ความขัดแย้ ง
7. นำงเกศณี วรรณเกษม

ลักษณะรายการ
 เงินให้ ก้ ยู ืม
บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่นำงเกศณี วรรณเกษม
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
- สิ ้นงวด
 ดอกเบีย้ รับ
บริษัทฯ ให้ เงินกู้ยืมแก่นำงเกศณี วรรณเกษม
 ดอกเบีย้ ค้ างรับจากบุคคลเกี่ยวข้ อง
บริษัทฯ มีดอกเบี ้ยค้ ำงรับจำกกำรให้ เงินกู้ยืม
- ต้ นงวด
- เพิ่มขึ ้น
- ลดลง
สิ ้นงวด

มูลค่ ารายการ (บาท)
สาหรับปี บัญชี
สาหรับงวด 3
สิน้ สุดวันที่ 31 เดือนสิน้ สุดวันที่
ธันวาคม 2558 31 มีนาคม 2559

2,000,000
1,000,000
(3,000,000)
-

-

150,000

-

150,000
(150,000)
-

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษัทฯ ให้ เงินกู้แก่นำงเกศณี วรรณเกษม อย่ำงไรก็ดี ในปี
2558 นำงเกศณี วรรณเกษม ได้ ชำระเงินกู้ยืมดังกล่ำวแล้ ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรดังกล่ำวเป็ นกำรให้ ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่
บริ ษั ท ที่ เ กี่ ย วข้ องในอดี ต อย่ ำ งไรก็ ต ำม บริ ษั ท ฯ จะ
ดำเนินกำรไม่ให้ มีรำยกำรดังกล่ำวอีกในอนำคต

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 8

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

การคา้ ประกันและการจานอง
รำยกำรค ้ำประกันและกำรจำนองระหว่ำงบริ ษัทฯ และบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุด
วันที่ 31 มีนำคม 2559 สำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
รายละเอียดวงเงิน
สินเชื่อ

ผู้คา้ ประกัน

ผู้ได้ รับวงเงินกู้

1. กรรมกำร
และผู้ถือหุ้น
ใหญ่

บริษัทฯ

เ งิ น กู้ ร ว ม จ ำ น ว น
404.00 ล้ ำ น บ ำ ท
และ 4.2 ล้ ำนดอล
ล่ำร์ สหรัฐฯ

2. บริษัทฯ

บริ ษั ท โกลเบิ ล
พริ ้น ติ ง้ แอนด์
แ พ ค เ ก จ จิ ้ ง
(2013) จำกัด

 ตัว๋ สัญญำใช้ เงิน
ระยะสันจ
้ ำนวน
30 ล้ ำนบำท และ
เงินเบิกเกินบัญชี
จำนวน 5 ล้ ำน
บำท

งวดปี บัญชีสนิ ้ สุด
วันที่ 31 ธ.ค. 58
วงเงินกู้ยืม
วงเงินใช้ ไป
404.00 ล้ ำนบำท
55.05 ล้ ำนบำท
4.2 ล้ ำนดอลล่ำร์ 1.20 ล้ ำนดอลล่ำร์
สหรัฐฯ
สหรัฐฯ

35 ล้ ำนบำท

30 ล้ ำนบำท

งวด 3 เดือนสิน้ สุด
รายละเอียดสินทรัพย์ คา้
วันที่ 31 มี.ค. 59
ประกัน/จานอง
วงเงินกู้
วงเงินใช้ ไป
-  นำยอมร ดำรำรั ต นโรจน์
นำยสุรพล ดำรำรัตนโรจน์
และบริ ษั ท เจริ ญ อั ก ษร
โฮลดิ ง้ กรุ๊ พ จ ำกั ด ค ำ้
ประกัน ในนำมบุค คลเต็ม
วงเงิ น โดยไม่ มี ก ำรจ่ ำ ย
ค่ ำ ตอบแทนกำรเข้ ำค ำ้
ประกัน
 ภ ำ ร ะ ก ำ ร ค ้ำ ป ร ะ กั น
ดังกล่ำ วได้ รับ กำรไถ่ถอน
แล้ วเมื่อ 28 มีนำคม 2559
-  บริ ษัทฯ ค ้ำประกันในนำม
นิ ติ บุค คลเต็ ม วงเงิ น โดย
ไม่มีกำรจ่ำ ยค่ำ ตอบแทน
กำรเข้ ำค ้ำประกัน
 ภ ำ ร ะ ก ำ ร ค ้ำ ป ร ะ กั น
ดังกล่ำ วได้ รับ กำรไถ่ถอน
แล้ วเมื่อ 28 มีนำคม 2559

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของ
รายการ
รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดี ต
อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรไม่ให้
มีรำยกำรดังกล่ำวอีกใน
อนำคต

รำยกำรดั ง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรที่เกิดขึน้ ในอดี ต
อย่ำงไรก็ตำม ในปั จจุบนั
บริ ษัทฯ ดำเนินกำรไม่ให้
มีรำยกำรดังกล่ำวอีกใน
อนำคต

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 9

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์ อินดัสตรี ้ จำกัด (มหำชน)

14.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน

ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 ได้ พิจำรณำข้ อมูลรำยกำรระหวำงกัน
ของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 ประกอบกับสอบถำม
ข้ อ มูลต่ำ ง ๆ จำกฝ่ ำยบริ ห ำรของบริ ษัท ฯ รวมทัง้ สอบทำนข้ อ มูลตำมที่ ร ะบุในหมำยเหตุป ระกอบงบกำรเงิ น ที่ ได้ รับกำร
ตรวจสอบ/สอบทำนโดยผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทฯ แล้ วเห็นว่ำรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ ในรอบปี บัญชีสิ น้ สุดวันที่ 31
ธันวำคม 2558 และงวดสำมเดือนสิ ้นสุดวันที่ 31 มีนำคม 2559 เป็ นรำยกำรที่เป็ นไปเพื่อกำรดำเนินธุรกิจตำมปกติของบริ ษัทฯ
และเป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ ำทัว่ ไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคูส่ ญ
ั ญำทัว่ ไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้ วย
อำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่คสู่ ญ
ั ญำอีกฝ่ ำยมีสถำนะเป็ นบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ ง (Arm’s Length
Basis)
14.5 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทครัง้ ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ำยน 2559 ได้ พิจำรณำอนุมตั ินโยบำยและขันตอนกำร
้
ทำรำยกำรระหว่ำงกัน เพื่อให้ รำยกำรระหว่ำงบริ ษัทกับบุคคลหรื อนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ งเป็ นไปอย่ำงโปร่ งใส และเพื่อ
เป็ นกำรรักษำผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ โดยสำมำรถสรุปได้ ดงั นี ้
กำรเข้ ำทำรำยกำรระหว่ำงกันหรื อรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยให้ เป็ นไปตำมหลักเกณฑ์ของ
พระรำชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์ แ ละตลำดหลัก ทรั พ ย์ และประกำศของคณะกรรมกำรก ำกับ ตลำดทุน ที่ ทจ. 21/ 2551 เรื่ อ ง
หลักเกณฑ์ในกำรทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกัน ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่ อง กำร
เปิ ดเผยข้ อ มูลและกำรปฎิ บัติก ำรของบริ ษัท จดทะเบี ยนในรำยกำรที่ เกี่ ยวโยงกัน รวมทัง้ กฎเกณฑ์ ต่ำงๆ ของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนกำรปฏิบตั ติ ำม
ข้ อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้ รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ และแบบแสดงรำยกำรข้ อมูลประจำปี (แบบ 56-1) ด้ วย
ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ บริ ษัทฯ ต้ องได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
กำรเข้ ำทำรำยกำรที่เกี่ยวโยงกันในเรื่ องใด บริ ษัทฯ จะจัดให้ คณะกรรมกำตรวจสอบตรวจสอบและให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับรำยกำร
ดังกล่ำว และควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบจะถูกนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัท หรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
เพื่อให้ มนั่ ใจว่ำกำรเข้ ำทำรำยกำรตำมที่เสนอนันเป็
้ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริ ษัทฯ
กรณีที่มีรำยกำรระหว่ำงกันของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ มีสว่ นได้ เสีย
หรื ออำจมีควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์ในอนำคต คณะกรรมกำรตรวจสอบจะเป็ นผู้ให้ ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็ นในกำร
เข้ ำทำรำยกำรและควำมเหมำะสมด้ ำนรำคำของรำยกำรนันๆ
้ โดยพิจำรณำจำกเงื่อนไขต่ำงๆ ให้ เป็ นไปตำมลักษณะกำรดำเนิน
ธุรกิจปกติในอุตสำหกรรม และมีกำรเปรี ยบเทียบกับรำคำของบุคคลภำยนอกหรื อรำคำตลำด หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่
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มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะจัดให้ ผ้ เู ชี่ยวชำญอิสระหรื อผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ
เป็ นผู้ใ ห้ ค วำมเห็ น เกี่ ย วกับ รำยกำรระหว่ ำ งกัน ดัง กล่ำ ว เพื่ อ น ำไปใช้ ประกอบกำรตัด สิ น ใจของคณะกรรมกำรบริ ษั ท
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี โดยกรรมกำรผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียจะไม่มีสทิ ธิออกเสียงในรำยกำรดังกล่ำว อีก
ทังจะมี
้ กำรเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ตรวจสอบหรื อสอบทำนโดยผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ในหลักกำรให้ ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุมตั ิกำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนันมี
้ ข้อตกลงทำงกำรค้ ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทำกับคูส่ ญ
ั ญำทัว่ ไปในลักษณะเดียวกัน ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สญ
ั ญำทัว่ ไปในลักษณะทัว่ ไป ด้ วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะ
เป็ นกรรมกำร ผู้บริ หำร หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้ อง และบริ ษัทฯ จะต้ องจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวเพื่อรำยงำนในกำร
ประชุมคณะกรรมกำรบริ ษัทในครัง้ ต่อไป

ส่วนที่ 2.3.14 หน้ ำที่ 11

