บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

11.

รายการระหวางกัน

11.1

สรุปลักษณะความสัมพันธ
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ ไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

บริษัท โอลิโอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย) จํากัด

- นายเกียรติกุล ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ บริษัท โอลิโอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนเมษายน 2556 และถือหุนรอยละ 3.75 ของทุนชําระแลว
ของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
- นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ (บุตรนายเกียรติกุล) ดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการผูจัดการ บริษัท โอลิโอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย) จํากัด ในเดือนเมษายน
2556 และถือหุนรอยละ 0.0001 ของทุนชําระแลวของบริษัท ณ วันที่ 30 เมษายน 2555
- นางสาวนุชนาถ มนตเสรีนุสรณ (บุตรนายเกียรติกุล) ถือหุนรอยละ 0.0001 ของทุนชําระแลวของบริษัท โอลิโอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย) จํากัด ณ วันที่ 30
เมษายน 2555

นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ

- ดํารงตําแหนงกรรมการ และกรรมการผูจัดการบริษัท
- เปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนจํานวน 149,493,400 หุน คิดเปนรอยละ 66.44 ของทุนชําระแลวของบริษัท

นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ

- ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท และเปนบุตรของนายเกียรติกุล และนางมธุรส มนตเสรีนุสรณ
- เปนผูถือหุนของบริษัท โดยถือหุนจํานวน 52,730,250 หุน คิดเปนรอยละ 23.44 ของทุนชําระแลวของบริษัท

นางมธุรส มนตเสรีนุสรณ

- เปนคูสมรสนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ซึ่งเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัท
- เปนมารดานายกิติเมธี และนางสาวนุชนาถ มนตเสรีนุสรณ

นางเซจิโกะ มนตเสรีนุสรณ

- เปนพี่สะใภนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ซึ่งเปนกรรมการและกรรมการผูจัดการของบริษัท
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11.2

รายละเอียดรายการระหวางกัน

สรุปรายการระหวางกันของบริษัท และบริษัทที่เกี่ยวของหรือกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนที่เกิดขึ้นในปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 และปบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555
ก) รายการเงินใหกูยืมแกบุคคลที่เกี่ยวของกัน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นางมธุรส มนตเสรีนุสรณ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ป 2554
ป 2555

สัญญาใหกูยืมเงิน
1. เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2552 บริษทั เขาทําสัญญาใหเงินกูยืมแก
นางมธุรส มนตเสรีนุสรณ เปนจํานวนเงิน 9 ลานบาท ที่อัตรา
ดอกเบีย้ รอยละ 7 ตอป โดยไมมีกําหนดการจายคืนเงินตน
ยอดเงินใหกยู ืมคงเหลือตนงวด
หัก ไดรับชําระ
ยอดเงินใหกยู ืมคงเหลือปลายงวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ คางรับ
2. เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2553 บริษัทเขาทําสัญญาใหเงินกูยืม แกนาง
มธุรส มนตเสรีนุสรณ เปนจํานวนเงิน 41 ลานบาท ทีอ่ ัตราดอกเบีย้
รอยละ 7ตอป โดยไมมีกําหนดการจายคืนเงินตน
ยอดเงินใหกยู ืมคงเหลือตนงวด
หัก ไดรับชําระ
ยอดเงินใหกยู ืมคงเหลือปลายงวด
ดอกเบีย้ รับ
ดอกเบีย้ คางรับ
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ที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นใหเจรจาคูสัญญา
และกําหนดระยะเวลาการจายคืนเงินตนใหชัดเจน ทัง้ นี้ บริษัท
ไดรับชําระเงินกูดังกลาวทั้งจํานวนแลว

9.00
(9.00)
0.46
-

-

41.00
(41.00)
2.42
-

-

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ข) รายการเงินใหกูยืมแกบริษัท
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นางเซจิโกะ มนตเสรีนุสรณ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ป 2554
ป 2555

สัญญากูยืมเงินระยะสั้น
เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 บริษัทเขาทําสัญญากูยืมเงินระยะสั้น
กับนางเซจิโกะ มนตเสรีนุสรณ เปนเงินจํานวน 10 ลานบาท ทีอ่ ัตรา
ดอกเบีย้ รอยละ 10.00 ตอป ไมกําหนดจายชําระเงินตน บริษัทชําระ
ดอกเบีย้ ใหแกนางเซจิโกะ มนตเสรีนุสรณ เปนรายเดือน ภายในวันที่
25 ของเดือน
ยอดเงินกูยืมคงเหลือตนงวด
หัก ชําระคืน

รายการดังกลาวถือเปนรายการที่เปนประโยชนตอบริษัทโดย
เปนการเสริมสภาพคลองในการดําเนินงานของบริษัท
นอกจากนี้ เงินใหกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกัน
ดังนั้นอัตราดอกเบี้ยจึงเปนอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลเมื่อ
เทียบกับเงินกูยืมจากแหลงอื่นที่เปนการใหกูยืมโดยไมมี
หลักประกันในขณะนั้น

10.00
(10.00)

ยอดเงินกูยืมคงเหลือปลายงวด

ทั้งนี้ บริษัทไดชําระเงินกูยืมดังกลาวทั้งจํานวนแลว

-

ดอกเบีย้ จาย
ดอกเบีย้ คางจาย
บริษัทโอลิโอฟายน ออกานิก
(ประเทศไทย) จํากัด

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

1.00

-

-

-

สัญญากูยืมเงินระยะยาว
เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2551 บริษทั เขาทําสัญญากูย ืมเงินระยะยาวอายุ
5 ป กับบริษัท โอลิโอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย) จํากัด เปนจํานวน
เงิน 10 ลานบาท ที่อัตราดอกเบีย้ MLR+0.75% ตอป บริษัท ยินยอม
ชําระคืนดอกเบี้ยและเงินตนเปนรายเดือน เดือนละ 210,000 บาท
ชําระภายในวันที่ 10 ของทุกเดือน
ยอดเงินกูยืมคงเหลือตนงวด

เนื่องจากชวงระยะเวลาดังกลาวเปนชวงที่บริษัท โอลิโอฟายน
ออกานิก (ประเทศไทย) จํากัด มีสภาพคลองเหลือ และทาง
บริษัทมีความตองการเสริมสภาพคลองในการดําเนินการ
รายการดังกลาวจึงถือเปนรายการทีเ่ ปนประโยชนตอบริษัทโดย
เปนการเสริมสภาพคลองในการดําเนินงานของบริษัท
7.77

หัก ชําระคืน

(7.77)

ยอดเงินกูยืมคงเหลือปลายงวด
ดอกเบี้ยจาย
ดอกเบี้ยคางจาย
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-

-

0.53

-

-

-

นอกจากนี้ เงินใหกูยืมดังกลาวเปนเงินกูยืมที่ไมมีหลักประกัน
กอรปกับอัตราดอกเบี้ยเปนอัตราดอกเบี้ยที่สมเหตุสมผลและ
เปนประโยชนกบั ทางบริษทั
ทั้งนี้ บริษัทชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวทั้งจํานวนแลว

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ค) การซื้อสินคา
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บริษัทโอลิโอฟายน ออกานิก
(ประเทศไทย) จํากัด

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ป 2554
ป 2555

การซื้อสินคา
บริษัทเขาซือ้ สินคาจากบริษัท โอลิโอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย)
จํากัด เพือ่ ซือ้ มาขายตอใหกบั ลูกคาตางประเทศเชน SSL (Sodium
Stearyl Lactylate), Finalux G 161

รายการดังกลาวถือเปนรายการปกติธุรกิจของบริษทั ทั้งนี้
เนื่องจากสินคาดังกลาวมีลักษณะเฉพาะ ซึ่งในประเทศไทยมี
เพียงบริษัท โอลิโอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย) ทีจ่ ําหนาย
สินคาดังกลาว

ชื้อสินคา

34.32

8.67

เจาหนี้การคา

12.34

0.01
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โดยราคาที่บริษัทซื้อเปนราคาที่อยูใ นระดับเดียวกับที่บริษัท โอลิ
โอฟายน ออกานิก (ประเทศไทย) จํากัด จําหนายใหกับลูกคา
รายอื่น

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

ง) การค้ําประกันการกูยืม
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ป 2554
ป 2555

นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ค้ําประกันเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแกบริษัท โดยไมไดมีผลตอบแทน
วงเงินค้ําประกัน

นางมธุรส มนตเสรีนุสรณ

599.60

50.70

50.70

520.00

520.00

นางมธุรส มนตเสรีนุสรณ ค้ําประกันเงินกูจาก
สถาบันการเงินใหแกบริษัท โดยไมไดมีผลตอบแทน
วงเงินค้ําประกัน

นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ

605.56

นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ ค้ําประกันเงินกูจ าก
สถาบันการเงินใหแกบริษัท โดยไมไดมีผลตอบแทน
วงเงินค้ําประกัน
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นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ ไดเขาค้ําประกันสวนตัวสําหรับ
เงินกูยืมกับธนาคารพาณิชย ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
การค้ําประกันเงินกูดังกลาว กอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้
เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่ตอง
ใหคณะกรรมการค้ําประกันเงินกูสว นนี้
นางมธุรส มนตเสรีนุสรณ ไดเขาค้ําประกันสวนตัวสําหรับเงิน
กูยืมกับธนาคารพาณิชย เพือ่ ใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
การค้ําประกันเงินกูดังกลาว กอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้
เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่ตอง
ใหคณะกรรมการค้ําประกันเงินกูสว นนี้
นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ ไดเขาค้าํ ประกันสวนตัวสําหรับเงิน
กูยืมกับธนาคารพาณิชย เพือ่ ใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร
การค้ําประกันเงินกูดังกลาว กอใหเกิดผลดีตอบริษัท นอกจากนี้
เพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจําเปนที่ตอง
ใหคณะกรรมการค้ําประกันเงินกูสว นนี้

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

จ) การเชาสํานักงาน
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นายกิติเมธี มนตเสรีนุสรณ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ป 2554
ป 2555

สัญญาเชาสํานักงาน
เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2555 บริษัทเขาทําสัญญาเชากับนายกิติเมธี
มนตเสรีนุสรณ เพื่อเชาอาคารสํานักงานตั้งอยูเ ลขที่ 8/222 หมู 3 ถนน
ศรีสมาน ซอย 2 ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มี
พื้นที่ใชสอยรวม 602 ตารางเมตร (รวมพื้นที่จอดรถ 120 ตารางเมตร)
สัญญาเชานี้มีกําหนดอายุเวลา 3 ป เริ่มตั้งแตวันที่ 1เมษายน 2555
และสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2558 คาเชาตอเดือน 82,800 บาท
คาเชาสํานักงาน
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เนื่องจากมีการคมนาคมและเสนทางติดตอที่สะดวก สามารถ
จัดสรรพื้นที่ใชสอยในบริเวณเดียวกันซึ่งทําใหการประสานงาน
ระหวางพนักงานทุกหนวยงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ อีก
ทั้ง คาเชาที่ดินในพื้นที่ดังกลาวอยูในอัตราที่เหมาะสมเมื่อ
เปรียบเทียบกันในดานพื้นที่ใชสอยและราคาตลาดในพื้นที่
ใกลเคียง

-

0.75
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ฉ) การจําหนายอาคารชุด
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
นายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ
ป 2554
ป 2555

การจําหนายอาคารชุด
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2555 บริษัทจําหนายหองชุดเลขที่ 200/50
ชั้นที่ 18 อาคารบี ชื่ออาคารชุด ชะอําลองบีช คอนโดมิเนียม 2 ทะเบียน
อาคารชุดเลขที่ 1/2548 เนื้อทีป่ ระมาณ 174.60 ตารางเมตร ตําบล
ชะอํา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี ใหแกนายเกียรติกุล มนตเสรีนุสรณ
โดยหองชุดดังกลาวมีมูลคา 8.03 ลานบาท
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
เนื่องจากหองชุดดังกลาวเปนสินทรัพยที่ไมกอใหเกิดรายไดและ
ราคาขายดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม เมื่อมีการเปรียบเทียบ
กับราคาประเมินของผูประเมินอิสระ และราคาประเมินของกรม
ที่ดิน

บริษัท สุธากัญจน จํากัด (มหาชน)

11.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน

คณะกรรมการตรวจสอบไดมีมติกําหนดนโยบาย และขั้นตอนการทํารายการระหวางกัน เพื่อทําใหรายการระหวาง
บุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนไปอยางโปรงใส และเพื่อเปนการรักษาผลประโยชนของบริษัท โดยสามารถสรุป
นโยบายไดดังนี้
ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทกับกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ จะตองไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมผูถือหุน เวนแตเปนธุรกรรมเหลานั้นมีขอตกลงทางการคาในลักษณะที่บุคคลทั่วไปจะพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปใน
สถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวของ
แลวแตกรณี และเปนขอตกลงทางการคาที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเปนไปตามหลักการที่คณะกรรมการอนุมัติไว
แลว
การเขาทํารายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคา
ของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการ
เปรียบเทียบกับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคา
ทรัพยสิน สํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่มีความเปนอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง เปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผูถือหุน ตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนไดสวนเสียจะไมมีสิทธิออก
เสียงในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทาน
โดยผูสอบบัญชีของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองดูแลใหปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
ทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
11.4

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทอาจมีการทํารายการระหวางกันในอนาคตตามแตเห็นสมควร ซึ่งจะเปนไปในลักษณะการทําธุรกิจการคา
ทั่วไปและจะมีการกําหนดนโยบายการเขาทํารายการระหวางกันอยางชัดเจน โดยเปนราคาและเงื่อนไขการคาตามปกติของ
ธุรกิจเชนเดียวกับที่กําหนดใหกับบุคคล และ/หรือบริษัทที่ไมเกี่ยวของกัน หากมีการเขาทํารายการระหวางกัน บริษัทจะจัดให
คณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบ
บัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน สํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่มีความเปนอิสระจากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินของคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อให
คณะกรรมการตรวจสอบนําเสนอตอที่ประชุมคณะกรรมการ หรือผูถือหุน ตามแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํา
รายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท หรือผูถือหุนของบริษัท แตเปนการทํารายการ
ที่บริษัท ไดคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการ
ไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท หรือบริษัทยอย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสภา
วิชาชีพบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย
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