บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
11
11.1

รายการระหว่างกัน

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง
1 นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน



2 นำงยุพนิ ธีระโกเมน



3 นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม
4 นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย
5 บริษทั เอ็ม เค โกลบอล จำกัด
(MKG)





6 บริษทั เอ็ม เค เวิลด์ไวด์ จำกัด
(MKWW)

7 บริษทั ห้องเย็นเอเชี่ยน ซีฟ้ ูด
จำกัด (มหำชน) (ASIAN)
8 บริษทั สุพเี รีย ฟู้ด เซอร์วสิ
จำกัด (SFS)









9 บริษทั เควี อีเลคทรอนิคส์
จำกัด (KVE)



10 บริษทั พรีซชิ ั ่น แมนูแฟคเจอริง่ 
จำกัด (PM)
11 บริษทั เชลล์ฮทั เอ็นเทอร์
เทนเม้นท์ จำกัด (SE)



ความสัมพันธ์
เป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 47.0
(รวมกำรถือหุน้ ของคุณฤทธิ ์และคุณยุพนิ )
เป็ นผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 47.0
(รวมกำรถือหุน้ ของคุณฤทธิ ์และคุณยุพนิ )
เป็ นผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 22.8
เป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 0.8
กรรมกำรและ/หรือผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ 4 รำย ได้แก่ นำง
ยุพนิ ธีระโกเมน นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยสมนึก
หำญจิตต์เกษม เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ MKG ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 65.7
(รวมกำรถือหุน้ ของคุณฤทธิ ์และคุณยุพนิ และรวมกำรถือหุน้ ของคุณยุพนิ ในฐำนะ
ผูจ้ ดั กำรมรดกของคุณทองคำ) ร้อยละ 17.1 และร้อยละ 17.1 ตำมลำดับ (ข้อมูล
ณ วันที่ 20 เมษำยน 2555)
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
กรรมกำรและ/หรือผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ 4 รำย ได้แก่ นำง
ยุพนิ ธีระโกเมน นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยสมนึก
หำญจิตต์เกษม เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ MKWW ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 70.0
(รวมกำรถือหุน้ ของคุณฤทธิ ์และคุณยุพนิ ) ร้อยละ 15.0 และร้อยละ 15.0
ตำมลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษำยน 2554)
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และนำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
กรรมกำรร่วม ได้แก่ นำงวิไล ฉัททันต์รศั มี (ทัง้ นี้ ตัง้ แต่เดือนส.ค. 2555 นำงวิไล
มิได้ดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรแล้ว)
ผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นำงยุพนิ ธีระโกเมน เป็ น
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ SFS ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 65.0 (ข้อมูล ณ
วันที่ 30 เมษำยน 2554)
ผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นำยสมนึก หำญจิตต์เกษม เป็ น
กรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมใน SFS
กรรมกำรของบริษทั ฯ ได้แก่ ดร. ขัตยิ ำ ไกรกำญจน์ เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลง
นำมและเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของ KVE ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ (รวมกำรถือครอง
โดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง) ร้อยละ 63.0 (ข้อมูล ณ 27 เมษำยน 2555)
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน และผูท้ ่ี
เกีย่ วข้องเป็ นกรรมกำรและเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของ PM ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้
(รวมกำรถือครองโดยผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง) ร้อยละ 10.2 (ข้อมูล ณ 29 เมษำยน 2554)
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม เป็ น
กรรมกำรและเป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของ SE ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 24.4
(ข้อมูล ณ 30 เมษำยน 2552)
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง
12 บริษทั อีอซี ี เอ็นจิเนียริง่ เน็ท
เวิรค์ จำกัด (EEC EN)

13 บริษทั ซีเอ็ดยูเคชั ่น จำกัด
(มหำชน) (SE-ED)







14 บริษทั พรีเมียร์ มำร์เก็ตติง้
จำกัด (มหำชน) (PMK)
15 บริษทั เนชั ่นแนล ฟู้ด รีเทล
จำกัด (NFR)



ความสัมพันธ์
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ของ EEC EN ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ (รวมกำรถือครองโดยผูท้ ่ี
เกีย่ วข้อง) ร้อยละ 81.6 (ข้อมูล ณ 30 เมษำยน 2554)
ผูท้ เ่ี กีย่ วข้องของนำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมใน EEC EN
กรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นำยฤทธิ ์ ธีระโกเมน เป็ นผูถ้ อื
หุน้ รำยใหญ่ของ SE-ED ด้วยสัดส่วนกำรถือหุน้ ร้อยละ 10.7 (ข้อมูล ณ 24
สิงหำคม 2555)
มีกรรมกำรร่วมกัน คือ นำยทนง โชติสรยุทธ์ (เป็ นกรรมกำรผูม้ อี ำนำจลงนำมใน
SE-ED) และ นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย
กรรมกำรร่วม ได้แก่ ดร.ขัตยิ ำ ไกรกำญจน์



ผูบ้ ริหำรและผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ นำงยุพนิ ธีระโกเมน และคุณ
สมนึก หำญจิตต์เกษม เป็ นกรรมกำรและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ NFR ด้วยสัดส่วนกำร
ถือหุน้ ร้อยละ 74.9 และร้อยละ 25.0 ตำมลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 27 เมษำยน
2554)
หมำยเหตุ สัดส่วนกำรถือหุน้ ที่แสดงในตำรำงรวมสัดส่วนกำรถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้อง
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
11.2

รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯและบริษทั ย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2554 และงวด 9M55 บริษทั ฯมีกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งโดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1

MKG

ลักษณะรายการ

ค่ำจัดทำบัญชี
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
0
0
0
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ





ค่ำน้ ำ-ไฟ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
0

0
0
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รำยกำรให้บริกำรจัดทำบัญชีแก่ MKG จำนวน 10,700 บำทต่อปี
กำหนดรำคำโดยประมำณจำกจำนวนเวลำทีใ่ ช้ในกำรให้บริกำรและค่ำใช้จำ่ ยพนักงำนที่
ให้บริกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้บริกำรจัดทำบัญชีแก่ MKG นัน้ เรียกเก็บตำมค่ำใช้จำ่ ยพนักงำนทีใ่ ห้บริกำรโดยไม่
ทำให้บริษทั ฯเสียประโยชน์ ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและ
เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ น
ค่ำน้ ำ-ไฟทีเ่ กิดขึน้ ตำมจริงสำหรับสถำนทีข่ อง MKG ซึง่ ให้พนักงำนของบริษทั ฯและบริษทั
ย่อยพักช่วงวิกฤตน้ ำท่วมในปี 2554 โดย MKG ไม่คดิ ค่ำเช่ำ
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้ควำมช่วยเหลือแก่พนักงำนในช่วงวิกฤตน้ ำท่วมเป็ นสิง่ จำเป็ นในกำรรักษำขวัญและ
กำลังใจของบุคลำกรของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยอัตรำค่ำน้ ำ-ไฟที่ MKG เรียกเก็บจำก
บริษทั ฯนัน้ เป็ นอัตรำเรียกเก็บตำมค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กิดขึน้ จริง ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึง ถือว่ำมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1

MKG (ต่อ)

ลักษณะรายการ

เงินให้กยู้ มื ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง)ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
0
0
0
310
0
(310)
0
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ






ดอกเบีย้ รับ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
0

0
0

ขำยทรัพย์สนิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

296
0

0
0
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เงินให้กยู้ มื ระยะสัน้ แก่ MKG ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมีกำหนด
ชำระคืนเมื่อทวงถำม
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 3.5-3.6 ต่อปี โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 1 ปี
ณ 30 กันยำยน 2555 บริษทั ฯได้รบั ชำระคืนเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำวทัง้ จำนวนแล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้กู้ยมื เงินเป็ นไปเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มของบริษทั ฯ โดยอัตรำดอกเบีย้ รับนัน้ ได้
กำหนดจำกต้นทุนเงินกูย้ มื ของบริษทั ฯ โดยอัตรำดอกเบี้ยทีร่ อ้ ยละ 3.5-3.6 ต่อปี นนั ้ เป็ น
อัตรำทีส่ งู กว่ำอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำก 1 ปี เฉลีย่ ของธนำคำร 5 อันดับแรก (BBL, KTB,
SCB, KBANK และ BAY) ทีร่ อ้ ยละ 2.4 ในปี 2554 และร้อยละ 3.0 สำหรับงวดเดือน
มกรำคม-สิงหำคม 2555 ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไป
เพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรขำยที่ดนิ พร้อมสำนักงำนและโกดังเก็บของให้แก่ MKG เพื่อลดภำระเงินลงทุน
โดยบริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะเช่ำพืน้ ทีเ่ พื่อใช้เป็ นอำคำรสำนักงำนแห่งใหม่ในอัตรำตลำด
กำหนดรำคำขำยจำกรำคำตำมบัญชีบวกด้วยอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกธนำคำร 1 ปี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรขำยอสังหำริมทรัพย์ให้แก่ MKG เป็ นไปเพื่อลดภำระเงินลงทุนของบริษทั ฯ และ
เอือ้ อำนวยให้บริษทั ฯสำมำรถใช้เงินทุนหมุนเวียนทีม่ อี ยูใ่ นกำรขยำยธุรกิจได้อย่ำงต่อเนื่อง
โดยได้มกี ำรกำหนดรำคำขำยทรัพย์สนิ จำกรำคำตำมบัญชีบวกด้วยต้นทุนเงินทีใ่ ช้ไปใน
กำรซือ้ ทรัพย์สนิ โดยต้นทุนเงินทีร่ อ้ ยละ 3.5 ต่อปี นนั ้ เป็ นอัตรำทีส่ งู กว่ำอัตรำดอกเบี้ยเงิน
ฝำก 1 ปี เฉลีย่ ของธนำคำร 5 อันดับแรก (BBL, KTB, SCB, KBANK และ BAY) ทีร่ อ้ ยละ
2.4 ในปี 2554 และร้อยละ 3.0 สำหรับงวดเดือนมกรำคม-สิงหำคม 2555 ดังนัน้ รำยกำร
ดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
1

MKG (ต่อ)

ลักษณะรายการ

เงินกูย้ มื

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
0
3

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ




2

MKWW

เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง)ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
45
0
45

45
460
(385)
120

ดอกเบีย้ จ่ำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

1
0

1
0

ซือ้ ทรัพย์สนิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

101
0

0
0
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เงินกูย้ มื ระยะสัน้ จำก MKG เป็ นระยะเวลำเพียง 1 วัน ไม่มกี ำรคิดดอกเบีย้ และบริษทั ฯ
ได้รบั ชำระคืนเงินให้กยู้ มื ดังกล่ำวทัง้ จำนวนแล้ว
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรกูย้ มื เงินเป็ นไปเพื่อเสริมสภำพคล่องระยะสัน้ มำกโดยไม่มดี อกเบี้ย ดังนัน้ รำยกำร
ดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยกูย้ มื เงินระยะสัน้ จำก MKWW ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มี
หลักประกัน และมีกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถำม
อัตรำดอกเบีย้ ร้อยละ 3.5-3.6 ต่อปี โดยอ้ำงอิงจำกอัตรำดอกเบี้ยเงินฝำกธนำคำร 1 ปี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรกูย้ มื เงินเป็ นไปเพื่อบริหำรสภำพคล่องระยะสัน้ โดยอัตรำดอกเบีย้ จ่ำยนัน้ ได้กำหนด
จำกอัตรำดอกเบีย้ เงินฝำกธนำคำร 1 ปี ซง่ึ เป็ นอัตรำทีต่ ่ำกว่ำอัตรำเบิกเงินเกินบัญชีเฉลี่ย
(MOR) ของธนำคำร 5 อันดับแรก (BBL, KTB, SCB, KBANK และ BAY) ทีร่ อ้ ยละ 7.4
ในปี 2554 และร้อยละ 7.6 สำหรับงวดเดือนมกรำคม-สิงหำคม 2555 ดังนัน้ รำยกำร
ดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรซือ้ หุน้ MKI และ MKS จำนวน 14,999,993 หุน้ และ 3,499,993 หุน้ ตำมลำดับ
จำก MKWW เพื่อเป็ นกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่ม
รำคำซือ้ หุน้ อ้ำงอิงจำกรำคำตำมบัญชีต่อหุน้ ณ 30 มิถุนำยน 2554
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรซือ้ หุน้ MKI และ MKS นัน้ เป็ นไปเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงกลุ่มให้มคี วำมชัดเจนมำก
ยิง่ ขึน้ โดยรำคำซือ้ หุน้ นัน้ อ้ำงอิงจำกรำคำตำมบัญชีต่อหุน้ ซึง่ สะท้อนมูลค่ำของ MKI และ
MKS ได้ในระดับหนึ่ง ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
2

MKWW (ต่อ)

ลักษณะรายการ

ค่ำจัดทำบัญชี
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
0
0
0
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ





3

ASIAN

ค่ำซือ้ วัตถุดบิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

24
2

14
2



4

SFS

ค่ำเช่ำเครื่อ งล้ำงจำนและเครื่อ ง
ทำนำแข็ง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

25

22



4

7
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รำยกำรให้บริกำรจัดทำบัญชีแก่ MKWW
กำหนดรำคำโดยประมำณจำกจำนวนเวลำทีใ่ ช้ในกำรให้บริกำรและค่ำใช้จำ่ ยพนักงำนที่
ให้บริกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้บริกำรจัดทำบัญชีแก่ MKG นัน้ เรียกเก็บตำมค่ำใช้จำ่ ยพนักงำนทีใ่ ห้บริกำรโดยไม่
ทำให้บริษทั ฯเสียประโยชน์ ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเกิดขึน้ ตำม
ควำมจำเป็ น
รำยกำรซือ้ วัตถุดบิ โดยกำหนดรำคำทีไ่ ม่แตกต่ำงจำกคูค่ ำ้ รำยอื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรซือ้ วัตถุดบิ ดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอโดยคู่คำ้ รำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรเช่ำเครื่องล้ำงจำนสำหรับยำโยอิทุกสำขำ โดย SFS เป็ นหนึ่งในผูใ้ ห้บริกำรหลำย
รำยทีบ่ ริษทั ฯเลือกใช้ และได้มกี ำรกำหนดรำคำทีไ่ ม่แตกต่ำงจำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น
รำยกำรเช่ำเครื่องทำน้ ำแข็งสำหรับยำโยอิและเอ็ม เคสุกท้ี ุกสำขำ โดย SFS เป็ นคูค่ ำ้ เพียง
รำยเดียวทีม่ รี ะบบให้เช่ำเครื่องทำน้ ำแข็งและให้บริกำรซ่อมบำรุงหลังกำรขำย
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรเช่ำอุปกรณ์ดงั กล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอโดยผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
5

KVE

ลักษณะรายการ

ค่ำวิจยั และพัฒนำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
6
0
6
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ




ค่ำทีป่ รึกษำทำงด้ำนไอที
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

1
0

0
0





ค่ำซือ้ อุปกรณ์ต่ำงๆ

0
0

0
0
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ในปี 2554 บริษทั ฯได้มกี ำรว่ำจ้ำง KVE ให้ดำเนินกำรจัดทำวิจยั และพัฒนำโครงกำร
หุน่ ยนต์จำนวน 10 ตัวร่วมกับนักศึกษำคณะวิศวกรรมศำสตร์ของมหำวิทยำลัยแห่งหนึ่ง
โดยงบวิจยั และพัฒนำรวมจำนวน 6 ล้ำนบำทนัน้ ได้กำหนดจำกประมำณกำรต้นทุน
อุปกรณ์และค่ำใช้จำ่ ยของบุคลำกรทีเ่ กีย่ วข้อง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯซึง่ ต้องมีกำรจัดทำวิจยั และพัฒนำ โดย
ได้กำหนดงบวิจยั และพัฒนำจำกประมำณกำรต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ยทีเ่ กีย่ วข้อง รำยกำร
ดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
สำหรับ 9M55 บริษทั ฯได้วำ่ จ้ำง KVE เป็ นทีป่ รึกษำทำงด้ำนระบบสำรสนเทศในอัตรำ
ค่ำบริกำรเดือนละ 60,000 บำท ซึง่ เป็ นอัตรำทีไ่ ม่แตกต่ำงจำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯซึง่ ต้องมีกำรปรับปรุงระบบสำรสนเทศ
อย่ำงต่อเนื่องเพื่อรองรับกำรขยำยตัวของธุรกิจ โดยได้กำหนดค่ำทีป่ รึกษำจำกกำร
เทียบเคียงกับรำคำทีเ่ สนอโดยผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผล
และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรซือ้ อุปกรณ์ต่ำงๆ เช่น แบตเตอรี่ โดยมีตน้ ทุนไม่ต่ำงจำกรำคำทีเ่ สนอโดยคูค่ ำ้ รำย
อื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯซึง่ ต้องมีกำรซือ้ อุปกรณ์ต่ำงๆ โดยได้
กำหนดรำคำซือ้ จำกกำรเทียบเคียงกับรำคำทีเ่ สนอโดยคู่คำ้ รำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมี
ควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
6

PM

ลักษณะรายการ

ค่ำอุปกรณ์หม้อสุก้ี
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
2
2
1
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ




7

SE

ค่ำโฆษณำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

3
0

2
1





8

EEC EN

ค่ำออกแบบร้ำน
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

2
0

1
0
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รำยกำรว่ำจ้ำงทำหม้อสุกส้ี ำหรับทุกสำขำ โดย PM เป็ นผูผ้ ลิตหม้อสุกใ้ี ห้บริษทั ฯเพียงรำย
เดียวเนื่องจำกเป็ นผูพ้ ฒ
ั นำหม้อสุก้รี ว่ มกัน ซึง่ หม้อสุกข้ี องบริษทั ฯจะมีระบบรักษำควำม
ปลอดภัยทีส่ งู กว่ำท้องตลำดโดยทั ่วไป ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้กำหนดรำคำว่ำจ้ำงจำกประมำณ
กำรต้นทุนอุปกรณ์และค่ำแรงที่ใช้ในกำรผลิตหม้อสุก้ี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรว่ำจ้ำงทำของดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ ซึง่ PM ได้มสี ว่ นร่วมในกำรพัฒนำ
หม้อสุกซ้ี ง่ึ มีระบบรักษำควำมปลอดภัยทีส่ งู กว่ำหม้อสุกท้ี ั ่วไป อีกทัง้ PM ยังมีศกั ยภำพใน
กำรรองรับกำรขยำยตัวของบริษทั ฯได้อย่ำงต่อเนื่อง โดยรำคำว่ำจ้ำงได้เทียบเคียงจำกกำร
ประมำณกำรต้นทุนอุปกรณ์และค่ำแรงทีใ่ ช้ในกำรผลิต รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ค่ำโฆษณำในรำยกำรกำร์ตูนทีอ่ อกอำกำศทำงช่อง 3 จำนวน 2 ชุดๆ ละประมำณ 6 เดือน
โดยซือ้ ตรงจำกเจ้ำของรำยกำรซึง่ มีคำ่ โฆษณำต่ำกว่ำกำรซือ้ ผ่ำนมีเดียเอเจนซี่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรโฆษณำดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และในกำรกำหนดรำคำได้มกี ำร
พิจำรณำควำมเหมำะสมของรำยกำร และอัตรำค่ำโฆษณำที่ SE เรียกเก็บจำกบริษทั ฯอยู่
ในอัตรำทีด่ กี ว่ำอัตรำค่ำโฆษณำที่มเี ดียเอเจนซี่เรียกเก็บจำกบริษทั ฯ รำยกำรดังกล่ำวจึง
ถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรว่ำจ้ำงออกแบบงำนระบบของสำขำ ซึง่ EEC EN เป็ น 1 ในผูใ้ ห้บริกำรหลำยรำยที่
บริษทั ฯเลือกใช้ และได้มกี ำรกำหนดรำคำทีไ่ ม่แตกต่ำงจำกผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอโดยผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
9

SE-ED

ลักษณะรายการ

ค่ำจ้ำงพิมพ์กระดำษรองจำน
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
0
0
0
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ




10

11

PMK

NFR

ค่ำสปอนเซอร์
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
0

0
0



ค่ำซือ้ วัตถุดบิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
0

0
0



ค่ำจัดทำบัญชี
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
0

0
0
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รำยกำรว่ำจ้ำงให้ออกแบบ เขียน Content วำดภำพประกอบ และจัดพิมพ์กระดำษรองจำน
โดยกำหนดรำคำทีไ่ ม่แตกต่ำงจำกรำคำทีเ่ สนอโดยผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอโดยผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
ค่ำสปอนเซอร์คติ ตีแ้ คมป์
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอโดยผูใ้ ห้บริกำรรำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำม
สมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรซือ้ วัตถุดบิ โดยกำหนดรำคำทีไ่ ม่แตกต่ำงจำกคูค่ ำ้ รำยอื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรซือ้ วัตถุดบิ ดังกล่ำวเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำโดย
เทียบเคียงได้กบั รำคำทีเ่ สนอโดยคู่คำ้ รำยอื่น รำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรให้บริกำรจัดทำบัญชีแก่ NFR
บริษทั ฯกำหนดรำคำโดยประมำณจำกจำนวนเวลำทีใ่ ช้ในกำรให้บริกำรและค่ำใช้จำ่ ย
พนักงำนทีใ่ ห้บริกำร
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
กำรให้บริกำรจัดทำบัญชีแก่ MKG นัน้ เรียกเก็บตำมค่ำใช้จำ่ ยพนักงำนทีใ่ ห้บริกำรโดยไม่
ทำให้บริษทั ฯเสียประโยชน์ ดังนัน้ รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและ
เกิดขึน้ ตำมควำมจำเป็ น

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
10

คุณยุพนิ
ธีระโกเมน

ลักษณะรายการ

เช่ำทรัพย์สนิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
1
0
0
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ





11

คุณฤทธิ ์
ธีระโกเมน

ขำยบัตรของขวัญ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
0

0
0





12

คุณสมนึก
หำญจิตต์เกษม

ขำยบัตรของขวัญ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0
0

0
0
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รำยกำรเช่ำสถำนทีเ่ พื่อใช้ดำเนินกำร Home Delivery Call Center และสำขำย่อยโชคชัย
ค่ำเช่ำรวมเดือนละ 24,938.50 บำท หรือคิดเป็ นอัตรำค่ำเช่ำ 100 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน อัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวกำหนดจำกอัตรำค่ำเช่ำในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรเช่ำสถำนทีด่ งั กล่ำวเป็ นไปเพื่อใช้ในกำรดำเนินธุรกิจของบริษทั ฯ นัน้ โดยได้มกี ำร
พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของสถำนทีต่ งั ้ ทีก่ ่อให้เกิดควำมสะดวกในกำรให้บริกำรแก่
ลูกค้ำ อัตรำค่ำเช่ำสำมำรถเทียบเคียงได้กบั อัตรำค่ำเช่ำในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน ดังนัน้ รำยกำร
ดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพื่อใช้บริกำรร้ำนอำหำรของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยกำหนด
รำคำเช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพื่อใช้บริกำรร้ำนอำหำรของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยกำหนด
รำคำเช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง
13

คุณประวิทย์
ตันติวศินชัย

ลักษณะรายการ

ขำยบัตรของขวัญ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2554 9 เดือนแรก
ปี 2555
0
0
0
0

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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รำยกำรขำยบัตรของขวัญเพื่อใช้บริกำรร้ำนอำหำรของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยกำหนด
รำคำเช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
รำยกำรขำยบัตรของขวัญเป็ นธุรกรรมปกติของบริษทั ฯ และได้มกี ำรกำหนดรำคำ
เช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป รำยกำรดังกล่ำวจึงถือว่ำมีควำมสมเหตุสมผลและเป็ นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษทั

บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
11.3

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯและบริษทั ย่อ ยเข้ำท ำรำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมระมัดระวัง โดยคำนึ งถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ
บริษทั ย่อยและผูถ้ อื หุน้ เป็ นสำคัญ กำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
ทุกรำยกำรเป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติ หรือเป็ นรำยกำรที่มคี วำมจำเป็ นและมีควำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุ นธุรกิจ
ปกติของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย โดยเงื่อนไขต่ำงๆของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ จะถูกกำหนดให้เป็ นไปตำมเงื่อนไข
กำรค้ำปกติและเป็ นไปตำมรำคำตลำด และดำเนินกำรเช่นเดียวกับที่ปฏิบตั ิกบั ลูกค้ำทั ่วไปที่มลี กั ษณะเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน สำหรับกำรกู้ยมื เงิน /กำรให้กู้ยมื เงินกับบริษทั ที่เกี่ยวข้องนัน้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อยดำเนินกำรไปเพื่อ
เสริมสภำพคล่องตำมควำมจำเป็ นเท่ำนัน้

11.4

มาตรการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯอนุมตั ริ ำยกำรระหว่ำงกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยเป็ นสำคัญ โดยผ่ำนขัน้ ตอนกำร
พิจำรณำตำมระเบียบปฏิบตั ิของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยและผ่ำนคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย
ผู้บ ริห ำรระดับ สูง ของบริษ ัท ฯและบริษ ัท ย่อ ย ร่ว มพิจ ำรณำถึง ผลกระทบและให้ม ีก ำรก ำหนดรำคำเป็ น ไปอย่ำ ง
เหมำะสมตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติเสมือนกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอก ทัง้ นี้ บริษทั ฯได้มกี ำรขออนุ มตั ใิ นหลักกำร
เกีย่ วกับข้อตกลงทำงกำรค้ำทีม่ เี งื่อนไขกำรค้ำโดยทั ่วไปในกำรทำธุ รกรรมระหว่ำงบริษทั ฯและบริษทั ย่อยกับกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลทีม่ คี วำมเกีย่ วข้อง ดังนี้ บริษทั ฯและบริษทั ย่อย อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษทั ฯจึงขอ
อนุ มตั ิในหลักกำรให้ฝ่ำยจัดกำรสำมำรถอนุ มตั กิ ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีข้อตกลงทำงกำรค้ำใน
ลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนจะพึงกระท ำกับคู่สญ
ั ญำทั ่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อ รองทำงกำรค้ำที่
ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะจัดทำ
รำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษทั ทุกไตรมำส ใน
กรณีท่กี รรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูจ้ ดั กำรหรือบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง มีส่วนได้เสียหรือมีควำม
ขัดแย้งทำงผลประโยชน์ กรรมกำรที่มสี ่วนได้เสียผูน้ นั ้ ไม่มอี ำนำจในกำรอนุ มตั กิ ำรดังกล่ำวกับบริษทั ฯหรือบริษทั ย่อย
ตำมทีส่ ำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต. และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯกำหนด
ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบ
บัญชีของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย

11.5

นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯและบริษทั ย่อยมีนโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั และในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ กับ
บุคคลที่อ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยถือ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป ด้ วยนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เป็ นธรรมและ
เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำทั ่วไป โดยผ่ำนกระบวนกำรพิจำรณำอนุ มตั ทิ ่ชี ดั เจน โปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นไปตำมหลักกำร
กำรกำกับกิจกำรทีด่ ี ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ท่บี ริษทั ฯและบริษทั ย่อยกำหนด และต้องเป็ นไปตำมอำนำจอนุ มตั กิ ำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันตำมที่ระบุในข้อ 11.4 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ คาดว่าจะมีการดาเนินการเช่า ที่ดนิ เพื่อก่อสร้ำง CK5 จาก
บุคคลที่อ าจมีความขัดแย้งในอนาคต โดยบริษทั ฯ จะดาเนิ นการตามนโยบายและขัน้ ตอนในการอนุ มตั ิให้เข้าท า
รายการระหว่างกันทีก่ าหนดไว้อย่างเข้มงวด เพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
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บริษทั เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)
11.6

สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่ สาคัญ
สัญญำเช่ำพืน้ ที่เพื่อใช้เป็ นอำคำรสำนักงำน สถำนทีอ่ บรมพนักงำนและสถำนทีป่ ระชุม
เมื่อวันที่ 1 มกรำคม 2555 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 52303-52308 ตำบลบำงนำ อำเภอพระโขนง
กรุงเทพ พร้อมทัง้ อำคำรและโกดังเก็บของทีต่ งั ้ อยูบ่ นทีด่ นิ ดังกล่ำวจำก บริษทั เอ็ม เค โกลบอล จำกัด เพื่อใช้เป็ น
อำคำรสำนักงำน สถำนทีอ่ บรมพนักงำนและสถำนทีป่ ระชุมของบริษทั ฯ โดยอำคำรและโกดังเก็บของดังล่ำวมีขนำด
พืน้ ทีเ่ ช่ำรวม 9,196.38 ตำรำงเมตร ระยะเวลำเช่ำมีกำหนด 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกรำคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวำคม
2557 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 1,467,438 บำท หรือคิดเป็ นอัตรำค่ำเช่ำ 159.57 บำทต่อตำรำงเมตร โดยบริษทั ฯ จะ
เริม่ ชำระค่ำเช่ำเดือนแรกในวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2555 เป็ นต้นไป บริษทั ฯ ได้รบั สิทธิกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำออกไปอีก
18 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำใหม่จะเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 15 ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ต้องแสดงควำมจำนงกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำ
ก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดิมสิน้ สุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วัน และจะต้องลงนำมในเงื่อนไขใหม่ทต่ี กลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อน
สัญญำเช่ำเดิมสิน้ สุดไม่น้อยกว่ำ 30 วัน
สัญญำเช่ำพืน้ ที่เพื่อใช้เป็ น Home Delivery Call Center
เมื่อวันที่ 2 ธันวำคม 2552 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำอำคำรชัน้ ที่ 3 ของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอยวิภำวดีรงั สิต
16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพ จำกนำงยุพนิ ธีระโกเมน เพื่อใช้เป็ นสถำนทีใ่ นกำรดำเนินกำร Home
Delivery Call Center โดยมีขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำรวม 226 ตำรำงเมตร เป็ นระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 15 ธันวำคม 2552
ถึงวันที่ 14 ธันวำคม 2555 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ 22,600 บำท หรือคิดเป็ นอัตรำค่ำเช่ำ 100 บำทต่อตำรำงเมตรต่อ
เดือน ทัง้ นี้ กรณีบริษทั ฯ มิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำเช่ำและได้แสดงควำมจำนงกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำ
เดิมสิน้ สุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วัน รวมถึงได้ลงนำมในเงื่อนไขใหม่ทต่ี กลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อนสัญญำเช่ำเดิมสิน้ สุดไม่
น้อยกว่ำ 30 วัน บริษทั ฯ จะได้รบั กำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำใหม่จะ
เพิม่ ขึน้ ไม่เกินร้อยละ 15
สัญญำเช่ำพืน้ ที่เพื่อใช้เป็ นสถำนที่ประกอบกำร Home Delivery
เมื่อวันที่ 10 สิงหำคม 2554 บริษทั ฯ ได้เข้ำทำสัญญำเช่ำอำคำรชัน้ ที่ 1 บำงส่วนของอำคำร 3 ชัน้ เลขที่ 50/1 ซอย
วิภำวดีรงั สิต 16/10 แขวงจอมพล เขตจตุจกั ร กรุงเทพ จำกนำงยุพนิ ธีระโกเมน เพื่อใช้เป็ นสถำนทีป่ ระกอบกำรของ
อำหำรเกีย่ วกับ Home Delivery ในกำรจัดเก็บ ผลิต และจัดส่งอำหำรให้กบั ผูส้ ั ่งซือ้ โดยมีขนำดพืน้ ทีเ่ ช่ำรวม 23.385
ตำรำงเมตร เป็ นระยะเวลำ 3 ปี นับตัง้ แต่วนั ที่ 8 สิงหำคม 2554 ถึงวันที่ 7 สิงหำคม 2557 ในอัตรำค่ำเช่ำเดือนละ
2,338.50 บำท หรือคิดเป็ นอัตรำค่ำเช่ำ 100 บำทต่อตำรำงเมตรต่อเดือน ทัง้ นี้ กรณีบริษทั ฯ มิได้ปฏิบตั ผิ ดิ สัญญำเช่ำ
และได้แสดงควำมจำนงกำรต่ออำยุสญ
ั ญำเช่ำก่อนระยะเวลำกำรเช่ำเดิมสิน้ สุดลงไม่น้อยกว่ำ 90 วัน รวมถึงได้ลงนำม
ในเงื่อนไขใหม่ทต่ี กลงกันไว้ให้แล้วเสร็จก่อนสัญญำเช่ำเดิมสิน้ สุดไม่น้อยกว่ำ 30 วัน บริษทั ฯ จะได้รบั กำรต่ออำยุ
สัญญำเช่ำออกไปอีกทุกๆ 3 ปี โดยอัตรำค่ำเช่ำภำยใต้สญ
ั ญำใหม่จะเพิม่ ขึน้ ไม่เกินร้อยละ 15
สัญญำว่ำจ้ำงทีป่ รึกษำทำงด้ำนระบบสำรสนเทศ
เมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2555 บริษทั ฯ ได้วำ่ จ้ำง บริษทั เควี อิเลคทรอนิคส์ จำกัด เพื่อให้คำปรึกษำทำงด้ำนระบบ
สำรสนเทศ ระยะเวลำให้บริกำรมีกำหนด 12 เดือน นับตัง้ แต่วนั ที่ 26 พฤษภำคม 2555 ถึงวันที่ 25 พฤษภำคม 2556
ในอัตรำค่ำบริกำรเดือนละ 60,000 บำท

ส่วนที่ 2 หน้ำ 95

