11. รายการระหวางกัน
11.1

รายการระหวางกันในการปรับโครงสรางบริษทั

ในป 2553 บริษัทไดดําเนินการปรับโครงสรางการดําเนินธุรกิจเพื่อใหเกิดความโปรงใสและลดประเด็นความขัดแยงทาง
ผลประโยชน โดยการดําเนินงานของบริษัทชวงกอนหนาป 2553 นั้น ราน บิวตี้ บุฟเฟต จํานวน 38 สาขา จดทะเบียนและดําเนินการโดย
บุคคลธรรมดา คณะบุคคล และหางหุนสวนสามัญ จํานวนรวม 38 ราย (“บุคคลและนิติบุคคลอื่น”) ซึ่งกรรมการบริษัทมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบายการเงินและการบริหารอยางเปนสาระสําคัญ โดยบริษัทขายสินคาใหกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นดังกลาวและใหบริการ
บริหารจัดการรานสาขาเสมือนกับเปนรานสาขาของบริษัทเอง ดังนั้น เพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนในการเขาจดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพย ในป 2553 บริษัทจึงไดทยอยดําเนินการโอนธุรกิจรานคาปลีก บิวตี้ บุฟเฟต และสินคาคงเหลือของบุคคลและนิติบุคคล
อื่นดังกลาว และเริ่มขายสินคาในนามของบริษัทนับตั้งแตวันที่รับโอนกิจการ ซึ่งการดําเนินการดังกลาวแลวเสร็จ ณ สิ้นป 2553
ทั้งนี้ กอนหนาที่บริษัทจะโอนสาขาของบุคคลและนิติบุคคลอื่นเขามาดําเนินการภายใตบริษัท ในชวงป 2553 บริษัทมีการขาย
สินคาใหกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นดังกลาวในราคาทุนบวกอัตรากําไรโดยเฉลี่ยรอยละ 8.5 ของตนทุน มีมูลคาการขายสินคาโดยสรุปได
ดังนี้
ลําดับที่ รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท
มูลคาการขายสินคา (บาท)
บุคคลธรรมดา ประกอบดวย
12,744,961
1
นางทุเรียน ศรียงค
2
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ
3
นางรัศมี คําดํา
4
นางสวาท ยกกระบัตร
5
นางสายชล ขอเจริญ
6
นายวสันต ขอเจริญ
คณะบุคคล ประกอบดวย
7,511,108
7
คณะบุคคลฉันทกร
8
คณะบุคคลฐากร
9
คณะบุคคลฐานิศร
10
คณะบุคคลธนกร
11
คณะบุคคลธนพนธ
12
คณะบุคคลเอกพงษ
13
คณะบุคคลเอกพล
14
คณะบุคคลเอกอุดม
หางหุนสวนสามัญ ประกอบดวย
35,660,765
15
หางหุนสวนสามัญชญานรัศมี
16
หางหุนสวนสามัญชญานวรรณ
17
หางหุนสวนสามัญชญานสวัสดิ์
18
หางหุนสวนสามัญชญาภรณ
19
หางหุนสวนสามัญณัฐภรณ
20
หางหุนสวนสามัญท.เอกพงษ
21
หางหุนสวนสามัญธนานันท
22
หางหุนสวนสามัญธนาพงษ
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ลําดับที่
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38

รายชื่อบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวของกับบริษัท
หางหุนสวนสามัญธัญญพงษ
หางหุนสวนสามัญธัญญาภรณ
หางหุนสวนสามัญบุญพงษ
หางหุนสวนสามัญป.ชญาน
หางหุนสวนสามัญป.เอกพงษ
หางหุนสวนสามัญพงษรัศมี
หางหุนสวนสามัญพงษสวัสดิ์
หางหุนสวนสามัญพงษสุวรรณ
หางหุนสวนสามัญภคภรณ
หางหุนสวนสามัญภัทรภรณ
หางหุนสวนสามัญภูมิภรณ
หางหุนสวนสามัญส.เอกพงษ
หางหุนสวนสามัญอ.บุญพงษ
หางหุนสวนสามัญเอกชล
หางหุนสวนสามัญเอกรัศมี
หางหุนสวนสามัญเอกสุวรรณ
รวมมูลคาขายสินคาสําหรับป 2553 ทั้งสิ้น

มูลคาการขายสินคา (บาท)

55,916,884

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา รายการดังกลาวเปนการปรับปรุงโครงสรางการดําเนินงานเพื่อขจัดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จึงพิจารณาวาการทํารายการดังกลาวมีความเหมาะสมและสมเหตุสมผล
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11.2

รายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง
นายสุวิน ไกรภูเบศ
และนางธัญญาภรณ
ไกรภูเบศ

ความ
สัมพันธ
ผูถือหุนและ
กรรมการบริษัท

ลักษณะ
รายการ
เงินกูยืม
กรรมการ

มูลคารายการ (บาท) ป 2554
ป 2554
งวด 6 เดือนป 55
(33,039,899)
(954,073)

ยอดคงเหลือ (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 มิ.ย.55
954,073
-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
บริษัทกูยืมเงินจากกรรมการเพื่อใชเปนเงินทุน
หมุนเวียนโดยมิไดคิดดอกเบี้ย

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เปนรายการที่เกิดขึ้นในอดีตและจะ
ไมเกิดขึ้นอีกในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัททําการชําระคืนเงินกูยืมกรรมการคง
คางทั้งหมดในไตรมาสที่ 2 ป 2555 และจะไมมี
รายการกูยืมกรรมการเกิดขึ้นอีกในอนาคต
เชาที่ดิน

944,516

-

-

-

ซื้อที่ดิน

19,240,000

-

-

-

เชาที่ดิน

-

174,000

-

-
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บริษัทเชาที่ดินอันเปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
จากคณะบุคคลธนภูมิ ซึ่งเปนของนางธัญญา
ภรณ ไกรภูเบศ ในราคาคาเชา 80,000 บาทตอ
เดือน ซึ่งเปนราคาที่ตกลงกัน
ทั้งนี้ ในเดือนธันวาคมป 2554 บริษัทไดซื้อที่ดิน
ดังกลาวอันเปนกรรมสิทธิ์ของนายสุวิน ไกร
ภูเบศ และนางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ราคาซื้อ
เปนไปตามราคาตลาดที่ประเมินโดยผูประเมิน
อิสระ และบริษัทชําระคาที่ดินโดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนของบริษัทใหแกกรรมการทั้งสอง
ทานเปนจํานวนรวม 192,400 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 100 บาท
บริษัทเชาที่ดินพรอมสิ่งปลูกสรางขนาด 203
ตารางวา จากคณะบุคคลธนภูมิ ซึ่งเปนของ
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ในราคาคาเชา
29,000 บาทตอเดือน เพื่อใชเปนคลังเก็บสินคา
ของบริษัท สัญญาเชามีระยะเวลา 3 ป ตั้งแต
วันที่ 1 ม.ค.55 – 30 ธ.ค.57 ราคาเชาเปนไป
ตามราคาที่ประเมินโดยผูประเมินอิสระ

การซื้อที่ดินดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผล ชวยลดความเสี่ยงใน
การดําเนินธุรกิจ โดยราคาซื้อเปน
ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ

การเชาที่ดินดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและจําเปนตอการ
ประกอบธุรกิจ โดยราคาเชาเปน
ราคายุติธรรมที่ประเมินโดยผู
ประเมินอิสระ

บุคคล/นิติบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง

ความ
สัมพันธ

ลักษณะ
รายการ
ค้ําประกัน
สัญญาเชาซื้อ
ค้ําประกัน
วงเงินกูยืม
ระยะยาว

หสม. ซี แอนด เอ็น
อินเตอรเนชั่นแนล

บจ. บีวิตา อินเตอร
เนชั่นแนล (“บีวิตา”)

ยอดคงเหลือ (บาท)
ณ 31 ธ.ค. 54 ณ 30 มิ.ย.55
1,188,590
993,317

-

-

7,103,185

6,549,738

2,854,364

1,771,999

417,285

367,787

รายไดอื่น*

25,964

2,730

-

-

ซื้อสินคา*

4,892,523

2,735,981

607,500

520,000

นายปรัชญา เลวัน ขายสินคา*
กรรมการและผูถือ
หุนของบริษัทเปนผู
ถือหุนรอยละ 20
ในหสม.

นางรักชนก เชียง
ทอง ซึ่งเปน
กรรมการและผูถือ
หุน เปนพี่นองกับ
นายปรัชญา เลวัน

มูลคารายการ (บาท) ป 2554
ป 2554
งวด 6 เดือนป 55
-

ความจําเปนและความสมเหตุสมผล
นางธัญญาภรณ ไกรภูเบศ ทําการค้ําประกัน
เชาซื้อรถยนต และวงเงินกูยืมระยะยาวในนาม
สวนตัวใหกับบริษัทโดยมิไดรับคาตอบแทนแต
อยางใด

ความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
รายการค้ําประกันดังกลาวมีความ
สมเหตุสมผลและทําใหบริษัทได
ประโยชนเนื่องจากผูค้ําประกันมิได
คิดคาตอบแทนในการค้ําประกัน

หสม. ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล เปน
เปนรายการคาปกติ และมีเงื่อนไข
เจาของแฟรนไชส บิวตี้ บุฟเฟต สาขาบิ๊กซี บาง ทางการคาที่สมเหตุสมผล
นา โดยเงื่อนไขในการจัดจําหนายของแฟรนไชส
ดังกลาว เปนเชนเดียวกับเงื่อนไขที่บริษัทใหกับ
เจาของแฟรนไชสรายอื่นๆ
บริษัทเรียกเก็บคาดําเนินการตามเงื่อนไขใน
สัญญาแฟรนไชส เชน คาขนสง คาตรวจเช็ค
สินคา เปนตน ซึ่งเปนเชนเดียวกับเงื่อนไขที่
บริษัทใหกับเจาของแฟรนไชสรายอื่นๆ
บริษัทสั่งซื้อผลิตภัณฑกาแฟปรุงสําเร็จ
Lansley จาก บีวิตา ซึ่งเปนผูจัดจําหนาย โดย
ราคาที่ บีวิตา จัดจําหนายตอบริษัทเปนราคาที่
ต่ํากวาลูกคารายอื่นเนื่องจากบริษัทสั่งซื้อใน
ปริมาณที่มาก นอกจากนี้ อัตรากําไรขั้นตนที่
บริษัทไดรับจากการจัดจําหนายกาแฟปรุง
สําเร็จดังกลาว อยูในระดับที่ใกลเคียงกับสินคา
ของบริษัทบางประเภท

เปนรายการคาปกติ และมีเงื่อนไข
ทางการคาที่สมเหตุสมผล

หมายเหตุ: * มูลคารายการและยอดคงเหลือสําหรับการทํารายการระหวางกันกับ หสม.ซี แอนด เอ็น อินเตอรเนชั่นแนล และ บจ. บีวิตา อินเตอรเนชั่นแนล แตกตางจากที่ไดเปดเผยไวในงบการเงินสําหรับงวด 6 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่
30 มิถุนายน 2555 เนื่องจากมูลคาและยอดคงเหลือที่เปดเผยในงบการเงิน จะเริ่มนับตั้งแตวันที่ 20 เมษายน 2555 ซึ่งเปนวันที่ นายปรัชญา เลวัน ไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการบริษัท แตมูลคาและยอดคงเหลือตามตาราง
ขางตน จะเริ่มนับตั้งแตตนงวดเพื่อแสดงใหเห็นถึงความตอเนื่องของรายการ

สวนที่ 2 หนา 76

11.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันดวยความโปรงใส โดยคํานึงถึงความเปนธรรมและเปนผลประโยชนสูงสุดตอ
บริษัท ในการเขาทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองมีการนําเสนอเรื่องดังกลาวใหกับคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื่อทําการพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเกิดประโยชนสูงสุดตอกิจการ และเพื่อเปนการคุมครองผู
ลงทุนรวมถึงผูที่เกี่ยวของกับบริษัท โดยรายการระหวางกันดังกลาวจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง
หรือขอกําหนดของคณะกรรมการ กลต. ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หรือกฎหมายที่เกี่ยวของ ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิ์เขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได
สําหรับรายการระหวางกันที่เปนกรณีการคาปกติ เชน การซื้อสินคา การจําหนายสินคา เปนตน บริษัทมีนโยบายที่จะ
กําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลภายนอก โดยใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษั ทเปน ผู พิจ ารณาและใหค วามเห็น ตอ รายการดัง กล าว และรายงานต อ
คณะกรรมการบริษัททุกไตรมาส โดยความสมเหตุสมผลของรายการจะพิจารณาจากราคาตลาด รวมถึงเงื่อนไขและความจําเปนที่
กระทบตอการประกอบ ทั้งนี้เพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนสําคัญ
11.4

แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

ในการทํารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปโดยอางอิงกับราคา
และเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัท และ/หรือ กลุมบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระเปนผูใ ห
ความเห็นเกี่ยวกับราคาอัตราคาตอบแทน รวมทั้งความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นดวย หากมีรายการใดที่เกิดขึ้นกับ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎ ประกาศ และ/หรือขอบังคับของสํานักงาน
คณะกรรมการหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ/หรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยบริษัทอาจใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบ
บัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน
ตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี รวมทั้งใน
แบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัท

สวนที่ 2 หนา 77

