บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

11.รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกันจากการปรับโครงสรางกลุม
บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ไดมีการปรับโครงสรางของบริษัท โดยเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2547 บริษัท สตีล อินเตอรเทค จํากัด (มหาชน) ขายเงินลงทุนใน บริษัท สตีล
อินเตอรคอน จํากัด (ซึ่งบริษัทถือหุนอยูรอยละ 30) ทั้งจํานวนใหแก นายณัช หวังมหาพร ซึ่งเปนผูถือหุนของบริษัท คิดเปนมูลคา 624,000 บาท โดยมีราคาขายหุนละ 208 บาท ซึ่งกําหนดจากมูลคา
ตามบัญชีตอหุน คํานวณจากรายงานทางการเงินสําหรับผูบริหาร ณ สิ้นเดือนสิงหาคม 2547 เนื่องจากในขณะนั้นบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ระงับการดําเนินธุรกิจแลว ดังนั้น นายณัฐ หวัง
มหาพร ซื้อหุนของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ไปเพื่อรอการปดกิจการ อยางไรก็ตาม ในป 2547 บริษัทมีการปรับปรุงระบบการรับรูรายไดตามรอยละความสําเร็จของงาน ซึ่งผูสอบบัญชีได
เขาปรับปรุงรายการในป 2546 ในเรื่องการรับรูรายไดจากการใหบริการ ภาษีเงินไดนิติบุคคล และกําไรสะสม ทําใหกําไรสะสมในป 2546 ถูกปรับลดลงเปนจํานวน 542,193.77 บาท และยกยอดมา
รับรูในป 2547 สงผลใหมูลคาตามบัญชีของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ณ 30 กันยายน 2547 ถูกปรับเพิ่มเปน 237 บาท ซึ่งสูงกวามูลคาประเมินของฝายบริหาร บริษัทจึงตองรับรูผลขาดทุนจาก
การขายเงินลงทุนเทากับ 86,995.14 บาท ซึ่งบริษัทไดบันทึกผลขาดทุนจากเงินลงทุนดังกลาวในงบการเงินป 2547
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2548 คณะกรรมการตรวจสอบไดรับทราบรายการปรับโครงสรางที่เกิดขึ้น และมีความเห็นวาบริษัทได
จําหนายหุนของบริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด ใหกับผูถือหุนซึ่งมิใชกรรมการหรือผูบริหารของบริษัท โดยที่รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล ณ ชวงเวลาที่ทํารายการ ซึ่งการปรับโครงสราง
ทําใหบริษัทมีโครงสรางการบริหารงานที่ชัดเจนยิ่งขึ้น และเปนไปเพื่อผลประโยชนของบริษัท
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11.2 รายการระหวางกันโดยทั่วไป
1. บริษัท สตีล อินเตอรคอน จํากัด
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
บริษัท สตีล อินเตอรคอน
จํากัด (“ สตีล อินเตอรคอน”)
ดําเนินธุรกิจบริการติดตั้ง
หลังคา

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

1) บริษทั ถือหุนรอยละ 30 1) รายไดจากการขาย
และมีผถู ือหุน รวมกัน
2) บริษทั เปนผูควบคุม
การบริหารงาน
2) รายไดอื่น ๆ
ทั้งหมดของสตีล
อินเตอรคอน
3) บริษทั ขายเงินลงทุนใน
สตีล อินเตอรคอน
ทั้งหมดในวันที่ 30
3) ซือ้ สินคา
กันยายน 2547
4) ซือ้ วัสดุสิ้นเปลือง

5) คารับเหมาติดตั้ง

6) ซือ้ อุปกรณ

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
951,062.05 103,650.00
- บริ ษั ท ขายสิ น ค า เช น ผลิ ต ภั ณ ฑ ห ลั ง คา และสกรู เป น ต น ให ส ตี ล
อินเตอรคอน เนื่องจากสตีล อินเตอรคอน ผลิตสินคาเองไมได มีหนาที่
ติดตั้งหลังคาเทานั้น โดยขายให ณ ราคาที่ตกลงรวมกัน
- 1,454,492.10
- เปนรายไดที่บริษัทไดรับจากสตีล อินเตอรคอน เนื่องจากเปนคาใชจายที่
บริษัทจายแทนสตีล อินเตอรคอน จึงเรียกเก็บคาใชจายนั้นคืนในราคาทุน
รวมถึงเปนคาเชาสํานักงานที่สตีล อินเตอรคอนเชาพื้นที่ของบริษัทตั้งแต
เดือน ม.ค. – เม.ย. 2547 เปนพื้นที่รวม 36 ตารางเมตร คิดเปนคาเชาเดือน
ละ 10,000 บาท รวมเปนเงิน 40,000 บาท
100,541.00
- บริษัทซื้อสินคา เชน ซิลิโคน สกรู เปนตน ที่ใชสําหรับงานติดตั้งจาก
สตีล อินเตอรคอน โดยซื้อ ณ ราคาที่ตกลงรวมกัน
64,731.00
9,200.00
- บริ ษั ท ซื้อ วั ส ดุ สิ้น เปลื อ งจากสตี ล อิ น เตอรค อน โดยในป 2547 สตี ล
อินเตอรคอน จะปดกิจการจึงขายสินคาที่เหลือคงคลังอยูใหในราคาที่ตก
ลงกัน
303,976.85 224,000.00
- บริ ษั ท จ า ยค า รั บ เหมาก อ สร า งให ส ตี ล อิ น เตอร ค อน เนื่ อ งจากเป น
โครงการที่ลูกคาเปดใบสั่งซื้อไวกับสตีล อินเตอรเทค แตสตีล อินเตอร
คอนเขาไปดําเนินการติดตั้งแทน
- 149,500.00
- บริษัทซื้ออุปกรณสํานักงานจากสตีล อินเตอรคอน เนื่องจากสตีล อินเตอร
คอนไดหยุดการดําเนินงานในเดือนกันยายน 2547 เปนราคาซื้อที่มูลคา
ทางการบัญชีบวกกําไรเฉลี่ยประมาณรอยละ 9 อยางไรก็ตาม รายการนี้
จะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต
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ลักษณะรายการ
7) ซือ้ รถยนต
8) เงินกูยืม อัตราดอกเบี้ย 5%
- ดอกเบี้ยจาย

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
- 270,000.00
- บริษัทซื้อรถจากสตีล อินเตอรคอน ในราคาที่ตกลงกันซึ่งสูงกวามูลคา
สุทธิตามบัญชี อยางไรก็ตาม รายการนี้จะไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต
- 1,000,000.00
- บริ ษั ท กู ยื ม เงิ น ระยะสั้ น จากสตี ล อิ น เตอร ค อน เพื่ อ ใช เ ป น เงิ น ทุ น
3,150.68
หมุนเวียน ซึ่งเปนรายการกูยืมเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยรอยละ 5 ตอป ซึ่ง
เปนอัตราที่ต่ํากวาอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ย
MLR ป 2546 และ 2547 เทากับ 6.50% และ 5.75% ตามลําดับ การกูยืม
ดังกลาวมีความคลองตัว เนื่องจากไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน ทําให
บริษัทไดประโยชน และบริษัทชําระคืนทั้งจํานวนในป 2547

2. นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
นายประสิทธิ์ อุนวรวงศ

ความสัมพันธ
เปนผูถอื หุน กรรมการ
และกรรมการผูจดั การ
ของบริษทั

ลักษณะรายการ
1) คาเชารถยนต

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
218,000.00
- บริษัทเชารถยนตจากนายประสิทธิ์ อุนวรวงศ ในอัตราคาเชาเดือนละ
46,000 บาท เริ่มตั้งแตเดือนม.ค. – เม.ย. 2546 คิดเปนคาเชาจํานวน
184,000 บาทเพื่อใชเปนรถยนตประจําตําแหนง โดยราคาเชาเปนราคาที่
ตกลงร ว มกัน ซึ่ งเทียบเคียงกับ ราคาตลาดแลว ต่ํา กว า อยา งไรก็ ตาม
รถยนตคันนี้เกิดอุบัติเหตุเล็กนอยเปนเหตุใหบริษัทตองเชารถยนตอื่นมา
เพื่อใชงาน 1 เดือน เปนคาเชาจํานวน 34,000 บาท
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ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ลักษณะรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
2) ซือ้ รถยนต
2,947,024.00
- บริษัทซื้อรถยนตในขอ 1) จากนายประสิทธิ์ อุนวรวงศ เพื่อใชเปน
รถยนตประจําตําแหนง โดยราคาซื้อเปนราคาที่ตกลงรวมกัน ซึ่ง
เทียบเคียงกับราคาตลาดแลวสูงกวา แตรายการนี้จะไมเกิดขึ้นอีกใน
อนาคต
3) เงินกูยืม อัตราดอกเบี้ย 5% 5,000,000.00 2,000,000.00
- ป 2546 บริษัทกูยืมเงินจากนายประสิทธิ์ อุนวรวงศ ยกมาจากป 2545
- ดอกเบี้ยจาย
20,958.91
8,219.18
จํานวน 2,000,000 บาท และในระหวางปบริษัทกูยืมเงินอีก
3,000,000 บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน แตไดชาํ ระคืนทัง้
จํานวนแลวภายในสิ้นป
ป 2547 บริษัทกูยืมเงินจากนายประสิทธิ์ อุนวรวงศ จํานวน 2,000,000
บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และบริษัทไดชําระคืนแลว
ในไตรมาส 1
เป น รายการกู ยื ม เงิ น ที่ คิ ด อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ ต่ํ า กว า อั ต ราดอกเบี้ ย ของ
สถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ย MLR ในป 2546 และ 2547 เทากับ
6.50% และ 5.75% ตามลําดับ การกูยืมดังกลาวมีความคลองตัว
เนื่องจากไมตองมีหลักทรัพยค้ําประกัน
4) ลูกหนี้ผถู ือหุน
- 240,000.00
- ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 มีมติใหบริษัทจายปนผลแกผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 92 บาท อยางไรก็ตามในประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 3/2547 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงการจายปนผลเปนหุนละ 89 บาท ดังนั้นผู
ถือหุนของบริษัทจึงมียอดคางชําระเงินปนผลคืนใหแกบริษัท จํานวนหุน
ละ 3 บาท ซึ่งไดชําระคืนทั้งจํานวนแลวในเดือนกุมภาพันธ 2548
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ลักษณะรายการ
5) ผูค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
7,886,392.29 5,399,163.99 9,359,000.00 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาว ณ 30 มิถุนายน 2548 วงเงินรวม 25 ลานบาท
ซึ่งมีนายประสิทธิ์ อุนวรวงศเปนผูรวมค้ําประกัน ซึ่งรายการดังกลาวทํา
ให บ ริ ษั ท ได ป ระโยชน จ ากความคล อ งตั ว ในการกู ยื ม เงิ น และนาย
ประสิ ท ธิ์ อุ น วรวงศ มิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนใด ๆ จากการค้ํ า ประกั น
ดังกลาว

3. นางรสสุคนธ อุนวรวงศ
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
นางรสสุคนธ อุนวรวงศ

ความสัมพันธ
เปนผูถอื หุนของบริษัท

ลักษณะรายการ
1) ลูกหนี้ผถู ือหุน

2) ผูค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
- 210,000.00
- ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 มีมติใหบริษัทจายปนผลแกผูถือ
หุนในอัตราหุนละ 92 บาท อยางไรก็ตามในประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้ง
ที่ 3/2547 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงการจายปนผลเปนหุนละ 89 บาท ดังนั้นผู
ถือหุนของบริษัทจึงมียอดคางชําระเงินปนผลคืนใหแกบริษัท จํานวนหุน
ละ 3 บาท ซึ่งไดชําระคืนทั้งจํานวนแลวในเดือนกุมภาพันธ 2548
7,886,392.29 5,399,163.99 9,359,000.00 บริษัทมีเงินกูยืมระยะยาว ณ 30 มิถุนายน 2548 วงเงินรวม 25 ลานบาท
ซึ่งมีนางรสสุคนธ อุนวรวงศเปนผูรวมค้ําประกัน ซึ่งรายการดังกลาว
ทําใหบริษัทไดประโยชนจากความคลองตัวในการกูยืมเงิน และนาง
รสสุ ค นธ อุ น วรวงศ มิ ไ ด รั บ ค า ตอบแทนใด ๆ จากการค้ํ า ประกั น
ดังกลาว
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4. นางเกษมศรี วรรณโรจน
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
นางเกษมศรี วรรณโรจน

ความสัมพันธ
เปนผูถอื หุนและ
กรรมการของบริษัท

ลักษณะรายการ
1) เงินกูยืม อัตราดอกเบี้ย 5%
- ดอกเบี้ยจาย

2) ลูกหนี้ผถู ือหุน

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
- 2,000,000.00
- ป 2547 บริษัทกูยืมเงินจากนางเกษมศรี วรรณโรจน จํานวน 2,000,000
8,219.18
บาท เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน และบริษัทไดชําระคืนแลว
เปนรายการกูยืมเงินที่คิดอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสอดคลองกับอัตรา
ดอกเบี้ยของสถาบันการเงิน โดยอัตราดอกเบี้ย MLR ป 2547 เทากับ
5.75% การกูยืมดังกลาวมีความคลองตัว เนื่องจากไมตองมีหลักทรัพยค้ํา
ประกัน ทําใหบริษัทไดประโยชน
- 109,500.00
- ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 มีมติใหบริษัทจายปนผลแกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 92 บาท อยางไรก็ตามในประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
3/2547 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงการจายปนผลเปนหุนละ 89 บาท ดังนั้นผูถือ
หุนของบริษัทจึงมียอดคางชําระเงินปนผลคืนใหแกบริษัท จํานวนหุนละ
3 บาท ซึ่งไดชําระคืนทั้งจํานวนแลวในเดือนกุมภาพันธ 2548

5. นายณัช หวังมหาพร
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง
นายณัช หวังมหาพร

ความสัมพันธ
เปนผูถอื หุนของบริษัท

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้ผูถอื หุน

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
55,500.00
- ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2547 มีมติใหบริษัทจายปนผลแกผูถือหุน
ในอัตราหุนละ 92 บาท อยางไรก็ตามในประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
3/2547 ไดมีมติเปลี่ยนแปลงการจายปนผลเปนหุนละ 89 บาท ดังนั้นผูถือ
หุนของบริษัทจึงมียอดคางชําระเงินปนผลคืนใหแกบริษัท จํานวนหุนละ
3 บาท ซึ่งไดชําระคืนทั้งจํานวนแลวในเดือนกุมภาพันธ 2548
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6. นายเลิศชัย วงศชัยสิทธิ์
บุคคลที่อาจ
มีความขัดแยง

นายเลิศชัย วงศชัยสิทธิ์

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

เปนกรรมการตรวจสอบ
ของบริษทั

1) รายไดจากการขายพรอม
ติดตั้ง

2) รายไดจากการขาย

ขนาดของรายการ (หนวย: บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
2546
2547
งวด 9 เดือน
และนโยบายการกําหนดราคา
ป 2548
- 223,356.00
- บริษัทมีรายไดจากการขายพรอมติดตั้งจากโครงการอาคารโรงงานของ
บริษัท เจ.เอส.วี. ฮารดแวร จํากัด ที่อําเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี ซึ่ง
นายเลิ ศ ชั ย เป น กรรมการผู มี อํ า นาจในบริ ษั ท สํ า หรั บ นโยบายการ
กําหนดราคาขายพรอมติดตั้งเปนราคาตามใบเสนอราคา (Price List)
เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป โดยรายการดังกลาวมิไดเปนรายการที่เกิดขึ้น
เปนประจํา
- 1,157,105.36 บริษัทมีรายไดจากการขาย (เชน แผนหลังคาเหล็กเคลือบขึ้นลอนและ
ผนั ง ) ให กั บ บริ ษั ท เจ.เอส.วี . ฮาร ด แวร จํ า กั ด ซึ่ ง นํ า ไปใช เ พื่ อ การ
ปรับปรุงตัวโรงงาน สําหรับนโยบายการกําหนดราคาขายเปนราคาตาม
ใบเสนอราคา (Price List) เชนเดียวกับลูกคาทั่วไป โดยรายการดังกลาว
มิไดเปนรายการที่เกิดขึ้นเปนประจํา
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11.3 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในการทํารายการระหวางกัน คณะกรรมการบริษัทไดมีการพิจารณาและอนุมัติตามขอบเขตและอํานาจหนาที่ ซึ่งใน
อนาคต หากมีการทํารายการระหวางกันเกิดขึ้น จะตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหกับคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อทําการ
พิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และเพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนรวมถึงผู
ที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
หรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทมีการกําหนดนโยบายในการทํารายการระหวางกันในอนาคตวา จะตองเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะการ
ดําเนินธุรกิจทั่วไปของบริษัท ไมมีการถายเทผลประโยชนของบริษัทไปยังกลุมผูถือหุน คณะกรรมการ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับ
บริษัทอยางไมเปนธรรม โดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริษัทจะเปนผูพิจารณาความสมเหตุสมผลของ
การเขาทํารายการ และพิจารณาวาเงื่อนไขการกําหนดราคาและเงื่อนไขการทํารายการวา เปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ ทั้งนี้ ผูที่
มีสวนไดเสียจะไมมีสวนรวมในการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ และคณะกรรมการบริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการ
ปฏิบัติตามขอกําหนดในการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของ
บริษัทหรือบริษัทยอย และตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
หากมีรายการระหวางกันของบริษัทที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสม
ของรายการนั้นวา เปนไปตามลักษณะธุรกิจปกติ และพิจารณาเปรียบเทียบการกําหนดราคากับ บุคคลภายนอก ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีผูเชี่ยวชาญอิสระ
หรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับ
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชีบริษัท
รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง
รายการค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาวกับธนาคารแหงหนึ่ง โดยกรรมการและผูถือหุนของบริษัท คือ นายประสิทธิ์
อุนวรวงศ และนางรสสุคนธ อุนวรวงศ เปนผูค้ําประกันและบริษัทนําที่ดิน อาคารพรอมสิ่งปลูกสรางค้ําประกันรวม ในวงเงิน
ตนจํานวน 15 ลานบาท และวงเงินตน 10 ลานบาท โดยวงเงินดังกลาวชําระแลวคงเหลือ 9.34 ลานบาท ณ วันที่ 30 กันยายน 2548
ซึ่งวงเงินตน 15 ลานบาทมีเงื่อนไขผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน เปนจํานวนเงิน 0.23 ลานบาท เริ่มผอนชําระครั้งแรก
เดือนพฤษภาคม 2544 และตองชําระหนี้ทั้งหมดใหครบภายในเดือนพฤษภาคม 2551 คํานวณดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR ตอป
สวนวงเงินตน 10 ลานบาทมีเงื่อนไขผอนชําระเงินตนพรอมดอกเบี้ยทุกเดือน เปนจํานวนเงิน 0.24 ลานบาท เริ่มผอนชําระครั้ง
แรกเดือนกุมภาพันธ 2548 และตองชําระหนี้ทั้งหมดใหครบภายในเดือนมกราคม 2553 คํานวณดอกเบี้ยในอัตรารอยละ MLR – 1
ตอป
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