วันที 11 พฤษภาคม 2558
เรือง มติคณะกรรมการครังที 332 เกียวกับการอนุ มตั กิ ารทํารายการทีเกียวโยงกัน
เรียน ท่านกรรมการและผูจ้ ดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทขอแจ้งมติคณะกรรมการครังที 332 เมือวันที 11 พฤษภาคม 2558 เรืองการอนุ มตั ิการทํารายการที
เกียวโยงกัน มีรายละเอียดดังต่อไปนี
(1) รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ
(1.1) บริษัทได้จ่ายค่าธรรมเนี ยมสิทธิและค่านายหน้ าให้กบั บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อิน ดัสตรีส์
จํากัด ประเทศญีปุ่น ในไตรมาสแรกของปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 6,547,945.41 บาท ซึง
รายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยงกันของบริษทั จดทะเบียนประเภทสนับสนุ น
ธุรกิจปกติทมีี เงือนไขการค้าทัวไป
(1.2) ภายใต้เงือนไขของสัญญาดังกล่าว บริษัททาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จํากัด ประเทศญีปุ่น
ตกลงทีจะให้ความช่ วยเหลือทางเทคนิ ครวมถึงข้อ มูลทางเทคนิ คและความรู้ความชํานาญ
อุปกรณ์สาํ หรับการผลิตและสิทธิในการขายสินค้า
(1.3) ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า
20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ เท่ากับ 129,206,959.89 บาท)
มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ทีจ่ายคือค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าสําหรับไตรมาสแรกปี
2558 จํานวนเงิน 6,547,945.41 บาท
(1.4) บริษทั ทีเกียวโยงกัน : บริษทั ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จํากัด ประเทศญีปุ่น ซึงถือหุน้ ร้อยละ
66.61 ของทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลค่าแล้ว
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(2)

(1.5) กรรมการทีมีสว่ นได้เสียหรือกรรมการทีเกียวโยงกัน ซึงได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรืองการทํารายการทีเกียวโยงกันนี
(1.6) ความเห็น ของคณะกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ : เห็น ชอบกับ การจ่ า ย
ค่าธรรมเนียมสิทธิและค่านายหน้าดังกล่าว ซึงรายการดังกล่าวเข้าข่ายเป็ นรายการทีเกียวโยง
กัน ของบริษ ัท จดทะเบีย นประเภทสนั บ สนุ น ธุ ร กิจ ปกติ ทีมีเ งือนไขการค้า ทัวไป แต่ ไ ม่ มี
ทรัพย์สนิ หรือมูลค่าอ้างอิง
รายการเกียวกับสินทรัพย์หรือบริการ
(2.1) บริษทั จะซือรายการต่อไปนี
- Coating Material
= 4,000,000 บาท
- Machine part and spare part consisting of Ti Polymer,
Somarit tape, Slug Elevator Belt,Hi-CR can part

(3)

1,000,000 บาท
- Auto Packing Machine No.2 Tube (TPS 6)
=
100,000 บาท
รวมทังหมด
= 5,100,000 บาท
ซึงมากกว่า 0.03 % ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ ณ วันที 31.03.2558 (0.03% ของ
NTA = 1,292,069.60 บาท) แต่น้ อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมี
ี ตวั ตนสุทธิ ณ วันที
31.03.2558 (3% ของ NTA = 129,206,959.89 บาท)
(2.2) รายการซือดังกล่าวจะทําในช่วงไตรมาสที 2 และ 3 ของปี 2558
(2.3) บริษัท ซือได้ในราคาทีตํ ากว่าผู้จําหน่ ายรายอืน ๆ ซึงไม่สามารถหาซือได้ใ นประเทศไทย
เพราะเป็ นสินค้าหายาก และไม่สามารถผลิตสินค้าได้คณ
ุ ภาพเทียบเท่ากับบริษทั ทีเกียวโยง
กัน
(2.4) บริษทั ทีเกียวโยงกัน : บริษทั ทาเคะอุจิ เพรส อินดัสตรีส์ จํากัด ประเทศญีปุ่น ซึงถือหุน้ ร้อยละ
66.61 ของทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลค่าแล้ว
(2.5) กรรมการทีมีสว่ นได้เสียหรือกรรมการทีเกียวโยงกัน ซึงได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ไม่ได้
เข้าร่วมประชุมและงดออกเสียงในมติ เรืองการทํารายการทีเกียวโยงกันนี
(2.6) ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบกับการซือวัตถุดบิ
ดังกล่ าวในราคาทีตํากว่าผู้จําหน่ ายรายอืน ๆ ซึงไม่สามารถหาซือได้ในประเทศไทยและ
รายการทีเกียวโยงงนันยุตธิ รรมและปราศจากผลประโยชน์ อนั มิควรต่อบริษทั ทาเคะอุจิ เพรส
อินดัสตรีส จํากัด อีกทังยังเอือประโยชน์ให้กบั บริษทั
การรับความช่วยเหลือทางการเงิน
(3.1) บริษทั จะ Roll Over เงินกูเ้ ดิมกับบริษทั ทีเกียวโยงกันยอดเงินกูเ้ ป็ นจํานวนเงิน 608,000,000
บาท ซึงได้รบั อัตราดอกเบียเงินกูท้ ตํี ากว่าสถาบันการเงิน ซึงมีรายละเอียดตั Fวสัญญาใช้เงิน
และอัตราดอกเบียดังนี
=

3

เงินต้น

ระยะเวลา

(ล้านบาท)

(เดือน)

25.0
20.0
20.0
25.0
30.0
30.0
30.0
30.0
30.0
17.0
26.0
25.0
20.0
20.0
30.0
20.0
30.0
25.0
30.0
20.0
30.0
30.0
20.0
25.0

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

608.0

วันครบกําหนดชําระ
13/05/2015 - 13/11/2015
23/05/2015 - 23/11/2015
24/05/2015 - 24/11/2015
25/05/2015 - 25/11/2015
29/05/2015 - 29/11/2015
29/05/2015 - 29/11/2015
31/05/2015 - 30/11/2015
01/06/2015 - 01/12/2015
01/06/2015 - 01/12/2015
07/06/2015 - 07/12/2015
11/06/2015 - 11/12/2015
13/06/2015 - 13/12/2015
24/06/2015 - 24/12/2015
25/06/2015 - 25/12/2015
01/07/2015 - 01/01/2016
08/07/2015 - 08/01/2016
09/07/2015 - 09/01/2016
13/07/2015 - 13/01/2016
23/07/2015 - 23/01/2016
24/07/2015 - 24/01/2016
24/07/2015 - 24/01/2016
29/07/2015 - 29/01/2016
08/08/2015 - 08/02/2016
13/08/2015 - 13/02/2016

ระยะเวลาของดอกเบีย

อัตราดอกเบีย จํานวนเงินดอกเบีย

(เริม)

(สินสุด)

(ประมาณ)

13/05/2015
23/05/2015
24/05/2015
25/05/2015
29/05/2015
29/05/2015
31/05/2015
01/06/2015
01/06/2015
07/06/2015
11/06/2015
13/06/2015
24/06/2015
25/06/2015
01/07/2015
08/07/2015
09/07/2015
13/07/2015
23/07/2015
24/07/2015
24/07/2015
29/07/2015
08/08/2015
13/08/2015

13/11/2015
23/11/2015
24/11/2015
25/11/2015
29/11/2015
29/11/2015
30/11/2015
01/12/2015
01/12/2015
07/12/2015
11/12/2015
13/12/2015
24/12/2015
25/12/2015
01/01/2016
08/01/2016
09/01/2016
13/01/2016
23/01/2016
24/01/2016
24/01/2016
29/01/2016
08/02/2016
13/02/2016

1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%
1.75%

(ประมาณ)
220,547.95
176,438.36
176,438.36
220,547.95
264,657.53
264,657.53
263,219.18
263,219.18
263,219.18
149,157.53
228,123.29
219,349.32
175,479.45
175,479.45
264,657.53
176,438.36
264,657.53
220,547.95
264,657.53
176,438.36
264,657.53
264,657.53
176,438.36
220,547.95
5,354,232.89
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(3.2)

(3.3)

(3.4)
(3.5)
(3.6)

รายการการรับความช่วยเหลือทางการเงินซึงเป็ นดอกเบียจ่ายย้อนหลัง 6 เดือนตังแต่วนั ที 11
พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที 11 พฤษภาคม 2558 เป็ นจํานวน 13,900,924.72 บาท ยอด
เงินกู้ Roll Over จํานวน 608,000,000 บาท โดยมีดอกเบียเป็ นจํานวนเงิน 5,354,232.89
บาท ยอดรวมของการรับความช่วยเหลือทางการเงินเป็ นจํานวนทังสิน 19,255,157.61 บาท
เงินกูอ้ อกโดยตั Fวสัญญาใช้เงินแบบ Roll Over จากวันครบกําหนดชําระของตั Fวสัญญาใช้เงินที
ปราศจากการคําประกันใด
มูลเหตุของการทํารายการ: - เพือเป็ นทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการ
- ได้รบ
ั อัตราดอกเบียทีน่ าพึงพอใจกว่าอัตราดอกเบียของธนาคาร
- เพือปรับยอดผลกําไรของบริษท
ั
ขนาดของรายการ: รายการดังกล่าวเข้าข่ายรายการทีเกียวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยแต่ละรายการมีขนาดมากกว่า 1 ล้านบาท แต่น้อยกว่า
20 ล้านบาท หรือมากกว่า 0.03% แต่น้อยกว่า 3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ แล้วแต่
จํานวนใดจะสูงกว่า (3% ของมูลค่าสินทรัพย์ทมีี ตวั ตนสุทธิ เท่ากับ 129,206,959.89 บาท)
มูลค่ารวมของสิงตอบแทน ทีต้องจ่ายคือดอกเบียเท่ากับ 19,255,157.61 บาท
บริษัททีเกียวโยงกัน : บริษัท ทาเคะอุจิ เพรส อิน ดัสตรีส์ ประเทศญีปุ่น ซึงถือหุ้นร้อยละ
66.61 ของทุนจดทะเบียนชําระเต็มมูลค่าแล้ว
กรรมการทีมีสว่ นได้เสียหรือกรรมการทีเกียวโยงกันซึงได้แก่ นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ ไม่เข้า
ร่วมประชุมและงดออกเสียงในวาระ เรืองการทํารายการทีเกียวโยงกันนี
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นชอบ กับการกูเ้ งินเพือ
เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินกิจการของบริษทั โดยได้รบั อัตราดอกเบียทีตํากว่าสถาบัน
การเงิน

จึงเรียนมาเพือทราบ
ขอแสดงความนับถือ
บริษทั อลูคอน จํากัด (มหาชน)
(นางเอือมพร ภมรบุตร)
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การ

