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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
11.1

ขอมูลรายการระหวางกัน

รายละเอียดขอมูลของรายการระหวางบริษัทฯ กับ บริษทั รวม บริษัทที่เกี่ยวของ และ บุคคลที่อาจมีความขัดแยงกันกับบริษัทฯ ซึ่งเปนรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2551 สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2551 และงวด 6 เดือน สิ้นสุด วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ตามรายละเอียดดังนี้
รายชื่อบริษัทที่เกี่ยวของและลักษณะความสัมพันธ
บริษัทที่มีรายการระหวางกัน
บริษัท ไทยพีเจน จํากัด “TP”

ลักษณะการประกอบธุรกิจ
ลักษณะความสัมพันธ
ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผลิตภัณฑที่เกี่ยวกับทารก TP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และ พีเจน คอรปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ถือหุน
ภายใต ตราสิ น คา พี เ จ น เช น จุก นม ขวดนม ผลิ ต ภั ณ ฑ รอยละ 47.0 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหารรวมกัน
พลาสติก และน้ํายาทําความสะอาดจุกนมและขวดนม

บริษัท พีเจน อินดัสทรีส (ประเทศไทย) จํากัด
“PIT”

ประกอบธุรกิจผลิตและจําหนายผาเช็ดทําความสะอาดผิว PIT เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ และพีเจน คอรปอเรชั่น โดยบริษัทฯ ถือหุน
และแผนอนามัยสําหรับซับน้ํานม
รอยละ 2.5 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการรวมกัน

บริษัท โยชิโน มุงพัฒนา (ประเทศไทย) จํากัด ประกอบธุรกิจผลิตสินคาประเภทพลาสติกและพลาสติก YMP เปนบริษัทรวมทุนระหวางบริษัทฯ กับ บริษัท โยชิโน โคเคียวโช (ประเทศ
“YMP”
เคลือบ เพื่อจําหนายทั้งภายในและตางประเทศ
ญี่ปุน)และบริษัท โนมูระ จิมูโช อิ๊งค (ประเทศญี่ปุน) โดยบริษัทฯ ถือหุนรอยละ
6.0 ของทุนที่ออกและชําระแลว และมีกรรมการบริหารรวมกัน

รายชื่อบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงกับบริษัทฯและลักษณะความสัมพันธ

นายสุเมธ
นางสุรียพร

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เลอสุมิตรกุล
อนุวัตรอุดม

ลักษณะความสัมพันธ
ดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารและผูถือหุนรายใหญของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 82.92
ดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโสและผูถือหุนของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 1.67
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นายสถาพร ถิ่นวัฒนกูล

ลักษณะความสัมพันธ
คูสมรสของนางวลีพรซึ่งเปนพี่สาวของนางสุรียพร อนุวัตรอุดม ซึ่งปจจุบันนางสุรียพรดํารงตําแหนงรองประธานเจาหนาที่บริหารอาวุโส
และผูถือหุนบริษทั ฯ ในสัดสวนรอยละ 1.67

นายเมธิน

เลอสุมิตรกุล

บุตรชายของนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญของบริษทั ฯ ในสัดสวนรอย
ละ 82.92

นางศศิธร

เลอสุมิตรกุล

คูสมรสนายเมธินซึ่งเปนบุตรชายของนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหาร และผูถือหุนรายใหญ
ของบริษัทฯ ในสัดสวนรอยละ 82.92

11.1.1 รายการขายสินคาและบริการตามปกติของธุรกิจ

ผูขาย / ผูใหบริการ

ผูซื้อ / ผูรับบริการ
TP
PIT

บริษัทฯ

YMP

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สําคัญ
บริษัทฯ ขายหัวปมสําหรับขวดพลาสติกใหกับ TP โดยบริษัทฯ กําหนดราคาขายในอัตรา
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ซึ่งเปนราคาเดียวกับลูกคารายอื่นๆ
บริษัทฯ ขายกลองและฝาปดพลาสติกใหกับ PIT โดยบริษัทฯ กําหนดราคาขายในอัตรา
ตนทุนบวกกําไรสวนเพิ่ม ซึ่งเปนราคาเดียวกับลูกคารายอื่นๆ
บริษัทฯ ดําเนินการจัดหาวัตถุดิบ และอุปกรณในการผลิตใหกับ YMP โดยบริษัทฯ ไดรับ
คาบริการในอัตราสวนรอยละ 1.5 ของราคาวัสดุหรือบริการ นอกจากนี้ บริษัทฯ มีรายได
คานายหนาในอัตราสวนรอยละ 0.3 ของราคาสินคาที่ YMP ขายใหกับลูกคา 5 ราย
ประกอบดวย Proctor and Gamble / Unilever / Lion Corporation / Shiseido / Kao
Corporation ตามสัญญาแตงตั้งการเปนตัวแทนจําหนาย *
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มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2551
ม.ค. – มิ.ย.
ป 2552
662,055
675,000
11,379,318

6,055,147

5,714,676

2,637,671
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ผูขาย / ผูใหบริการ

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ผูซื้อ / ผูรับบริการ

TP

ลักษณะรายการ / เงื่อนไขที่สําคัญ
บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑกลุมพีเจนจาก TP เชน จุกนม ขวดนม น้ํายาทําความสะอาดจุกนม
และขวดนมและอื่นๆ

PIT

บริษัทฯ

YMP

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2551
ม.ค. – มิ.ย.
ป 2552
34,653,647
67,491,388

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑพีเจนประเภทผาเช็ดทําความสะอาดผิว และแผนซับน้ํานมจาก PIT

41,009,836

23,980,186

บริษัทฯ ซื้อผลิตภัณฑประเภทพลาสติกจาก YMP เชน กลองและฝาปดพลาสติก ตลับใส
แปง หวีสําหรับยอมสีผม หัวปมและหัวฉีดกระบอกน้ํา

16,127,952

7,569,583

* รายการซื้อขายบางรายการมีการทําสัญญารวมกันในการกําหนดราคาซื้อขาย

ทั้งนี้ การทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวมเปนการทําการซื้อขายสินคาและบริการระหวางกันที่ราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน
11.1.2 รายการเงินปนผลรับจากบริษัทรวม
ผูจายเงินปนผล
TP
PIT
YMP

มูลคาของรายการ (บาท)
ป 2551
ม.ค. – มิ.ย. ป 2552
11,754,700
16,456,580
2,500,000
1,875,000
774,000
558,000

ลักษณะรายการ

บริษัทฯ รับรายไดเงินปนผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน
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11.1.3 รายการยอดคงคางระหวางบริษัทฯ และบริษัทที่เกี่ยวของกัน
บุคคล / นิตบิ ุคคลที่มีรายการคงคาง
กับบริษัท
TP

PIT

YMP

มูลคาของรายการ (บาท)
ประเภทรายการ
ป 2551

ม.ค. – มิ.ย. ป 2552

ลูกหนี้การคา

120,375

120,375

เจาหนี้การคา

20,096,497

23,670,994

ลูกหนี้การคา

1,178,840

1,422,513

เจาหนี้การคา

14,406,311

17,723,571

ลูกหนี้การคา

23,686,301

31,926,150

495,916

385,000

1,976,291

2,399,108

ลูกหนี้อื่น*
เจาหนี้การคา

* รายไดที่ยังไมไดเรียกชําระคาธรรมเนียมจากการขายผลิตภัณฑของ YMP และการดําเนินการจัดหาวัตถุดิบและอุปกรณในการผลิตใหกับ YMP

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน
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11.1.4 รายการเชาอาคาร
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
ลักษณะ/ประเภทรายการ
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ความสัมพันธ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล บริษัทฯ ทําสัญญาเชาอาคารรามคําแหงโฮมออฟ
และ นายสถาพร
ฟ ศ เป น จํ า นวน 1 หลั ง ซึ่ ง ตั้ ง อยู บ า นเลขที่
ถิ่นวัฒนกูล
2947/12 ถ.รามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบาง
กะป กรุงเทพฯ ตั้งแตวันที่ 1 มิถุนายน 2550
โดยอั ต ราค า เช า อาคารอยู ที่ เ ดื อ นละ 90,000
บาท

มูลคารายการ (บาท)
ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.
ป 2552
1,080,000

540,000

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
บริ ษั ทฯ เชา อาคารเพื่อ ใช เป น คลัง สิ น คา แห งที่ 2 ของบริ ษั ท ฯ ทั้ ง นี้
เนื่องจาก พื้นที่คลังสินคาที่มโนรม คลองเตย ไมสามารถจัดเก็บสินคา
ไดเพียงพอตอปริมาณความตองการของลูกคาในตางจังหวัดที่เพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับพี้นที่ของอาคารอยูในบริเวณใกลเคียงกับบริษัทขนสงสินคา
ไปยังตางจังหวัด
อยางไรก็ตาม บริษั ทฯ ได ทํา สัญญาเช าอาคารตามราคาตลาด โดย
บริษัทฯ ไดทําการสอบถามอัตราคาเชาจากอาคารขางเคียง เพื่อใชเปน
อัตราอางอิงในการกําหนดอัตราคาเชา อีกทั้ง บริษัทฯ ไดวาจางบริษัท
เยียร แอพไพรซัล จํากัด เขามาทําการสํารวจและประเมินมูลคาอาคาร
ดังกลาว เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2551 ซึ่งระบุวาอัตราคาเชาของอาคาร
ดังกลาวอยูที่เดือนละ 100,000 บาท บริษัทฯ จึงเชาอาคารที่ราคาต่ํา
กวาราคาตลาดในปจจุบัน

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน
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11.1.5 รายการซื้อขายทรัพยสนิ
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
ลักษณะ/ประเภทรายการ
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ความสัมพันธ
นางศศิธร เลอสุมิตรกุล บริษัทฯ ไดทําการซื้อรถยนต โตโยตา แคมรี่ เปน
จํานวน 1 คัน เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2551ซึ่งเปนรถ
รุน VVTi AT ป 2004 สีเทาหมายเลข ทะเบียน ษศ3884 กรุงเทพฯ โดยมีอายุการใชงานเปน
ระยะเวลา 4 ป

มูลคารายการ (บาท)
ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.
ป 2552
885,000

-

นายเมธิน เลอสุมิตรกุล บริษัทฯ ทําการขายรถยนตยี่หอ ซาบ รุน 9.3
AERO 4 D2.OTS หมายเลขทะเบียน ษฉ- 615
เปนจํานวน 1 คัน เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551
โดยรถรุนดังกลาวมีอายุการใชงานเปนระยะเวลา 5
ป

500,000

-

นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล บริษัทฯ ทําการซื้อตราสินคา”นิคกี้” ซึ่งเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนคําขอเลขที่
492842 ทะเบียนเลขที่ ค 176314 ในจําพวกที่
10 สําหรับสินคาขวดนมสําหรับเด็ก, หัวนมปลอม
สําหรับเด็ก และหัวจุกขวดนม

20,000

-
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ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
บริษัทฯ ซื้อรถยนตรุนดังกลาวเพื่อใชแทนรถยนตประจําตําแหนงคัน
เกาของนางบุษบา วราภิรักษ (รองประธานเจาหนาที่บริหาร) ซึ่งมีอายุ
การใชงานเปนเวลา 9 ป
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดทําสัญญาซื้อรถยนตดังกลาวตามราคาที่ซื้อ
ขายจริงในตลาด โดยบริษัทฯ ไดทําการเปรียบเทียบราคาซื้อขายรถรุน
ดังกลาวตามศูนยรับซื้อรถยนตมือสอง และเต็นทรถมือสอง ทั้งนี้เพื่อ
ใชเปนอัตราอางอิงในการกําหนดราคาซื้อขายระหวางบริษัทฯ และ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกัน
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2551 เมื่อวันที่ 19
มิ ถุ น ายน 2551ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ฯ มี ม ติ ใ ห บ ริ ษั ท ฯ
สามารถขายรถประจํ า ตํา แหนง นายสุเ มธ เลอสุ มิตรกุ ล (ประธาน
เจาหนาที่บริหาร) ใหนายเมธิน เลอสุมิตรกุล ทั้งนี้เพราะวา รถยนต
รุนดังกลาวมีอายุการใชงานเปนระยะเวลา 5 ป แลว
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ดําเนินการขายรถยนตรุนดังกลาวตามราคา
กลางจากการประเมินขอมูลของราคาตลาดรถยนตมือสองในปจจุบัน
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหบริษัทฯ ทํา
การซื้ อ ตราสิ น ค า นิ ค กี้ ไ ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให บ ริ ษั ท ฯ เป น ผู ค รอบครอง
กรรมสิทธิ์ในตราสินคาดังกลาว
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บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
ลักษณะ/ประเภทรายการ
ลักษณะการประกอบ
ธุรกิจ/ความสัมพันธ
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล บริษัทฯ ทําการซื้อตราสินคา”ซัน สตีล” ซึ่งเปน
เครื่องหมายการคาจดทะเบียนคําขอเลขที่
513775 ทะเบียนเลขที่ ค 258734 ในจําพวกที่
8 สําหรับสินคาชอน ซอม มีด

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

มูลคารายการ (บาท)
ป 2551 ม.ค. – มิ.ย.
ป 2552
20,000

-

ความจําเปนและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
จากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2551 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติใหบริษัทฯ ทํา
การซื้อตราสินคาซัน สตีลได ทั้งนี้เพื่อใหบริษัทฯ เปนผูครอบครอง
กรรมสิทธิ์ในตราสินคาดังกลาว

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน
11.1.6 รายการค้ําประกัน
บริษัทฯ มีรายการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน โดยมีนายสุเมธ เลอสุมิตรกุล ซึ่งเปนประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ นําหลักทรัพยสวนบุคคลเขาค้ําประกันเงินกูใหกับ
บริษัทฯ โดยไมมีการคิดคาธรรมเนียมกับบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดมีดังตอไปนี้
ธนาคารที่ใหสินเชื่อ
ธนาคารกรุงเทพ
ธนาคารไทยพาณิชย

เจาของหลักทรัพย

วงเงินกูยืม
รายละเอียดหลักทรัพยค้ําประกัน
(บาท)
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 18,000,000 ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดที่ดิน 20253 ต. บางวัว อ. บางปะกง จ. ฉะเชิงเทรา ขนาดพื้นที่ 3 ไร 1 งาน 49 ตรว.
นายสุเมธ เลอสุมิตรกุล 10,000,000 ทีด่ ินพรอมสิ่งปลูกสราง โฉนดที่ดิน 211695 ต. บางแกว (บางนา) อ. บางพลี (พระโขนง) จ. สมุทรปราการ ขนาดพื้นที่
1 ไร 12 ตรว.

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นชอบตอความเหมาะสมของรายการและความสมเหตุสมผลของราคา ตามรายการระหวางกันขางตน
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11.2

บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน

บริษัทฯ มีการทํารายการระหวางกันอยางสมเหตุผลในชวงที่ผานมา โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูสอบทานและพิจารณาการทํารายการระหวางบริษัทฯ กับบริษัทรวม และบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกับบริษัทฯ ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการสอบทานจากการสอบถามผูบริหาร และผูสอบบัญชีรับอนุญาต ประกอบกับการ
พิจารณาจากเอกสารตางๆ ที่ทางบริษัทฯ ไดจัดเตรียมให และในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2552
และ 3/2552 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ 2552 และวันที่ 31 กรกฏาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการ
พิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นสําหรับงบการเงิน ป 2551 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 และ งวด 6 เดือน
สิ้ น สุ ด วั น ที่ 30 มิ ถุ น ายน 2552 ตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได นํ า เสนอและมี ม ติ เ ห็ น ชอบตามที่ บ ริ ษั ท ฯ ได นํ า เสนอ ทั้ ง นี้
รายละเอียดของความจําเปนในการทํารายการและความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบที่มีตอรายการระหวางกันที่
เกิดขึ้น สามารถพิจารณาไดจากขอมูลหัวขอที่ 11.1 ในขางตน
11.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

การอนุมัติการทํารายการระหวางกัน บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการ
ระหวางกันไวอยางชัดเจน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 24
กันยายน 2551 ทั้งนี้ เพื่อควบคุมการทํารายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทรวมกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
ทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตตามประกาศหรือหลักเกณฑของ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นอกจากนี้ บริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปน ความสมเหตุสมผล และความเหมาะสมดานราคาของรายการ
ระหวางกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาจากเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการ
เปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะนําบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี ผูประเมินราคา
ทรัพยสิน เปนตน ซึ่งมีความเปนอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่ไมมีความขัดแยงทางผลประโยชนเขามาพิจารณาและ
ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ
นําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการหรือผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติตามแตกรณี
นอกจากนี้ บริษัทฯ มีการกําหนดมาตรการไมใหผูบริหาร หรือผูมีสวนไดเสียสามารถเขามามีสวนรวมใน
การอนุมัติรายการที่ตนเองมีสวนไดเสียทั้งทางตรงและทางออม อีกทั้ง คณะกรรมการบริษัทฯ จะเขามาดูแลบริษัทฯ
ใหปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูล การทํารายการเกี่ยวโยง
และ การไดมาหรือจําหนายไปของทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทรวม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่
กําหนดโดยสมาคมของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีโดย
เครงครัด และจะทําการเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบหรือสอบ
ทานโดยผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป
11.4

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทฯ อาจมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทรวมในอนาคตอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนไปตามลักษณะการ
ทําธุรกิจการคาทั่วไป และมีเงื่อนไขเปนไปตามธุรกิจการคาปกติ และสามารถอางอิงไดกับเงื่อนไขทางธุรกิจประเภท
เดียวกันกับที่บริษัทฯ กระทํากับบุคคลภายนอก เชน การซื้อขายวัตถุดิบและสินคาสําเร็จรูป การทําสัญญาเชาอาคาร/
สํานักงาน สัญญาวาจางการจัดการ/การใหบริการ เปนตน โดยรายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นนั้นเปนไปเพื่อความ
จําเปนในการดําเนินธุรกิจภายในกลุมบริษัทฯ โดยมีการกําหนดนโยบายดานราคาระหวางกันอยางชัดเจน มีความ
เปนธรรมและสอดคลองกับราคาตลาด พรอมทั้งมีคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณาและสอบทานการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นทุกไตรมาส
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บริษัท มุงพัฒนา อินเตอรแนชชั่นแนล จํากัด (มหาชน)

สํ า หรั บ รายการระหว า งกั น ที่ มิ ไ ด เ ป น ไปตามธุ ร กิ จ ปกติ ที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น ในอนาคต บริ ษั ท ฯ จะจั ด ให มี
คณะกรรมการตรวจสอบเขามาสอบทานการปฏิบัติตามหลักเกณฑและแสดงเหตุผลในการทํารายการดังกลาวกอนที่
บริษัทจะเขาทํารายการนั้น
อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการ
เปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของบริษัทฯ และบริษัทรวม ตลอดจน
การปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กําหนดโดยสภาพวิชาชีพบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
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