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11. รายการระหว่างกัน
11.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์
บุคคลที่อาจมีความเกี่ยวโยง
1 คุณอิง ภำสกรนที
2 บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (I AM)




3 บริษทั เจแปนนีส ไพร์ม เรสเตอร์รองส์ มำเนจเม้นท์ จำกัด 
(JPRM)

4 บริษทั ภำสกรนที จำกัด (PAS)
5 บริษทั กิน กับ ตัน จำกัด (KIN)
6 บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)





7 บริษทั อีซลิ ่ี จำกัด (EZL)



8 บริษทั เวดดิง้ บิสซิเนส คอนซัลแท้นท์ จำกัด (WED)



ความสัมพันธ์
กรรมกำรบริษทั และผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ของบริษทั ฯ
คุณอิง ภำสกรนที เป็ นผูถ้ อื หุน้ รำยใหญ่ 75% (ณ 19
มีนำคม 2556)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ คุณตันและคุณอิง ภำสกรนที
คุณตันและคุณอิง ภำสกรนทีเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ด้วยสัดส่วน
กำรถือหุน้ รวม 86% (ณ 21 เมษำยน 2555)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ คุณตันและคุณอิง ภำสกรนที
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ คุณอิง ภำสกรนที
คุณตัน ภำสกรนที บุตรสำวคุณตัน และคุณอิง ภำสกรนที
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ ถือหุน้ รวมกัน 90.1% (ณ 30 เมษำยน
2553)
คุณตันและคุณอิง ภำสกรนที และพีห่ รือน้องคุณอิง ถือหุน้
รวมกัน 54.0% (ณ 19 เมษำยน 2555)
มีกรรมกำรร่วม ได้แก่ คุณอิง ภำสกรนที
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11.2 รายการระหว่างกันของบริ ษทั ฯ และบริษทั ย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
ในปี 2555 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2556 บริษทั ฯ มีกำรเข้ำทำรำยกำรกับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง โดยรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวไม่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
1

บริษทั ไอ แอม
กรีนที จำกัด
(I AM)

ลักษณะรายการ
รำยได้ค่ำขำยสินค้ำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค.-มี.ค.56
584.78
218.91
5.74
74.22

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ






ค่ำใช้จ่ำยซื้อสินค้ำสำหรับ
กิจกรรมส่งเสริมกำรขำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

0.45



-

0.03




รำยกำรขำยสินค้ำประเภทเครือ่ งดืม่ ของบริษทั ฯ ให้แก่ I AM ซึง่ เป็นผูจ้ ดั จำหน่ำยในช่องทำง
กำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทำง Modern Trade ตำมสัญญำลงวันที่ 20 มิ.ย. 2554
ซึง่ เริม่ มีผลตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค. 2554 – 30 มิ.ย. 2557
กำหนดรำคำขำยโดย I AM ต้องซื้อผลิตภัณฑ์เครือ่ งดืม่ จำกบริษทั ฯ ตำมรำคำขำยของบริษทั ฯ
ซึง่ มีผลอยู่ ณ วันที่ I AM ขำยผลิตภัณฑ์นนั ้ ให้แก่ลกู ค้ำ และบริษทั ฯ ออกใบแจ้งหนี้
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
บริษทั ฯ ได้สงซื
ั ่ ้อของทีร่ ะลึกสังท
่ ำพิเศษจำก I AM เพือ่ นำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรขำยของ
บริษทั ฯ (ขำยบริเวณตันแลนด์)
มีกำรกำหนดรำคำไม่ต่ำงจำกรำคำทีเ่ สนอโดยคู่คำ้ รำยอื่น
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
2

ลักษณะรายการ

บริษทั เจแปนนีส ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่
ไพร์ม เรสเตอร์ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด
รองส์ มำเนจเม้นท์
จำกัด (JPRM)

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2555
ม.ค.-มี.ค.56
2.23
0.34
0.14
0.06









รำยได้กำรขำยวัตถุดบิ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.33
0.33

-








ในปี 2555 เป็นรำยกำรซื้อเครือ่ งปรุง เช่น น้ำตำล เกลือ ซอส และอุปกรณ์สน้ิ เปลืองทีใ่ ช้ในครัว
เช่น ถุงขยะ จำก JPRM เนื่องจำกร้ำนอำหำรในเครือของ JPRM มีหอ้ งเก็บของและตัง้ อยู่ใกล้
สำขำร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ และเป็นรำยกำรค่ำรับรองโดยบริษทั ฯ ซื้ออำหำรจำก JPRM เพือ่
รับรองลูกค้ำ
รำยกำรซื้อวัตถุดบิ และอุปกรณ์มตี น้ ทุนไม่ต่ำงจำกรำคำทีเ่ สนอโดยคู่คำ้ รำยอื่น
รำคำอำหำรสำหรับกำรรับรองคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำ JPRM ทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
บริษทั ฯ ได้ขำยเนื้อวัวบำงส่วนให้แก่รำ้ นอำหำรในเครือของ JPRM ได้แก่ รำเมน แชมเปี้ยน และ
ตันตัน อิซำกำยะ บุฟเฟต์ ทัง้ นี้ เนื่องจำกร้ำนโตกิยะซึง่ เป็นร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ ได้ซ้อื เนื้อวัว
เพือ่ นำมำให้บริกำรในร้ำนอำหำร แต่เพือ่ เป็นกำรบริหำรสินค้ำคงเหลือทีเ่ กินควำมต้องกำร
บริษทั ฯ จึงขำยวัตถุดบิ บำงกล่ำวให้ JPRM เป็นครัง้ ครำว
รำคำขำยคิดโดยรำคำทุนบวกกำไร 5%
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
JPRM (ต่อ)

ลักษณะรายการ
รำยได้ค่ำธรรมเนียมบริหำร
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2555
ม.ค.-มี.ค.56
2.28
0.46
-








3

บริษทั ภำสกรนที
จำกัด (PAS)

ค่ำใช้จ่ำยซื้อห้องพัก
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.42
-

0.23
-






รำยได้กำรขำยช็อคโกแลต
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.05
0.01

-







ในปี 2555 ผูบ้ ริหำรในส่วนธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ ได้ให้คำปรึกษำเกีย่ วกับกำรดำเนิน
ธุรกิจร้ำนอำหำรให้แก่ผบู้ ริหำรธุรกิจร้ำนอำหำรในเครือของ JPRM
คิดค่ำธรรมเนียมโดยเรียกเก็บตำมเงินเดือนผูบ้ ริหำรทีใ่ ห้คำปรึกษำเป็นรำยเดือน
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรซื้อห้องพักจำก PAS ซึง่ ดำเนินธุรกิจทีพ่ กั ตำกอำกำศ วิลล่ำ มำร็อก รีสอร์ท อ.ปรำณบุร ี
จ.ประจวบคีรขี นั ธ์ เพือ่ นำมำใช้ในกำรส่งเสริมกำรขำยของบริษทั ฯ
ซื้อห้องพักในรำคำส่วนลดพิเศษประมำณ 50%
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรขำยอำหำรประเภทช็อคโกแลต (จำกร้ำน Melt Me) ให้ PAS
มีรำคำขำยเทียบเคียงได้กบั กำรขำยให้ลกู ค้ำทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555

4

บริษทั กิน กับ ตัน เงินกูย้ มื ณ ต้นงวด
จำกัด (KIN)
เพิม่ ขึน้ ระหว่ำงงวด
(ลดลง)ระหว่ำงงวด
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่ำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด
รำยได้จำกกำรขำยทรัพย์สนิ
และวัตถุดบิ /สินค้ำคงเหลือ
(ขำยธุรกิจอำหำร)
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

30.00
30.00

ม.ค.-มี.ค.56
30.00
(30.00)
-

0.00
0.00
-

94.93

-

-












ค่ำอำหำรและเครือ่ งดืม่
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

-

0.40
0.37





บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจำก KIN ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมีกำหนดชำระคืน
เมือ่ ทวงถำม โดยบริษทั ฯ ได้ชำระคืนเงินกูย้ มื ทัง้ หมดในไตรมำส 1 ของปี 2556
คิดอัตรำดอกเบีย้ 4% ต่อปี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรขำยทรัพย์สนิ ธุรกิจร้ำนอำหำรของบริษทั ฯ ให้แก่ KIN โดยทรัพย์สนิ ดังกล่ำวได้แก่
อุปกรณ์ และส่วนตกแต่งทีส่ ำขำร้ำนอำหำร (Melt Me, โทคิยะ) และทีค่ รัวกลำง รวมถึงวัตถุดบิ
และสินค้ำคงเหลือ ตำมสัญญำซื้อขำยทรัพย์สนิ ลงวันที่ 28 ธันวำคม 2555 ระหว่ำง บริษทั ฯ
และ KIN เป็นจำนวนรวมทัง้ สิน้ 94.79 ล้ำนบำท (ยังไม่รวมภำษีมลู ค่ำเพิม่ และภำษีหกั ณ ที่
จ่ำย)
นอกเหนือจำกในสัญญำข้ำงต้น บริษทั ฯ ได้ขำยชุดพนักงำนให้กบั KIN อีกเป็นจำนวน 0.14 ล้ำน
บำท มูลค่ำรำยกำรทัง้ หมดจึงเท่ำกับ 94.93 ล้ำนบำท โดยบริษทั ฯ มีกำไรจำกกำรขำยทรัพย์สนิ
ทัง้ หมดดังกล่ำวจำนวน 66,699.50 บำท
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรซื้ออำหำรจำกร้ำนอำหำรของ KIN เพือ่ รับรองลูกค้ำ
รำยกำรค่ำอำหำรคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำร้ำน KIN ทัวไป
่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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5

บริษทั ตัน แอสเซ็ท จำกัด (TAN)

ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยซื้อหนังสือ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2555
ม.ค.-มี.ค.56
0.36
-






6

บริษทั อีซลิ ่ี จำกัด
(EZL)

รำยได้กำรขำยสินค้ำ
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.17
0.06

-
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บริษทั เวดดิง้
บิสซิเนส
คอนซัลแท้นท์
จำกัด
(WED)

รำยได้ค่ำอำหำรทีจ่ ดั
โปรโมชันร่
่ วมกัน
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

0.03
0.00

-







รำยกำรซื้อหนังสือ “วิถไี ม่ตนั ” จำก TAN เพือ่ นำมำแจกเป็นของขวัญ และขำยในสำขำร้ำน Melt
Me ของบริษทั ฯ
กำหนดรำคำขำยโดยคิดรำคำส่ง
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
รำยกำรขำยสินค้ำประเภทวัสดุสน้ิ เปลืองเช่น ถุงขยะ ถุงมือ กระดำษเครือ่ งคิดเลข ให้ EZILI เพือ่
ประโยชน์ในกำรจัดซือ้ โดยเป็นกำรรวมกลุ่มเพือ่ ซือ้ สินค้ำจะช่วยเพิม่ อำนำจต่อรองในกำรบริหำร
ต้นทุน
รำคำขำยกำหนดโดยรำคำต้นทุนบวกกำไร 5%
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
เป็นรำยกำรค่ำขำยอำหำรทีล่ กู ค้ำของ WED นำคูปองจำกกำรซื้อแพ็คเกจถ่ำยภำพมำใช้บริกำร
ทีร่ ำ้ นอำหำร
รำคำอำหำรคิดรำคำปกติเหมือนลูกค้ำทัวไป
่
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้จำหน่ำยธุรกิจอำหำรออกไปในปี 2556 รำยกำรดังกล่ำวจะไม่เกิดขึน้ อีกใน
อนำคต
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ

ส่วนที่ 2 หน้ำ 67

บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยซื้อกระดำษต่อเนื่อง
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค.-มี.ค.56
0.03
0.00
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
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คุณอิง ภำสกรนที

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

700.00
916.00
(866.00)
750.00

750.00
520.00
(270.00)
1,000.00

ดอกเบีย้ จ่ำย
ยอดคงค้ำง ณ สิน้ งวด

54.08
3.00

10.65
3.83






เป็นรำยกำรซื้อกระดำษต่อเนื่องเพือ่ นำมำพิมพ์ใบเรียกเก็บเงินและใบเสร็จรับเงิน เพือ่ นำมำใช้ใน
ธุรกิจร้ำนอำหำรและเครือ่ งดืม่
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
บริษทั ฯ กูย้ มื เงินจำกคุณอิง ในรูปของตั ๋วสัญญำใช้เงิน โดยไม่มหี ลักประกัน และมีกำหนดชำระ
คืนเมือ่ ทวงถำม
คิดอัตรำดอกเบีย้ 4-5% ต่อปี
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นไปตำม
แนวทำงกำรดำเนินธุรกิจโดยปกติ
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11.3 ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
บริษทั ฯ ทำรำยกำรระหว่ำงกันด้วยควำมระมัดระวัง โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ สูงสุดของบริษทั ฯ และผู้ถือหุ้นเป็ นสำคัญ กำรทำ
รำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั ฯ กับบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้งทุกรำยกำรเป็ นรำยกำรตำมธุรกิจปกติ หรือเป็ นรำยกำรที่มคี วำมจำเป็ น
และมีควำมสมเหตุสมผลเพื่อสนับสนุ นธุรกิจปกติของบริษทั ฯ โดยเงื่อนไขต่ำงๆ ของรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นจะถูกกำหนดให้
เป็ นไปตำมเงื่อนไขกำรค้ำปกติและเป็ นไปตำมรำคำตลำด และดำเนินกำรเช่นเดียวกับทีป่ ฏิบตั กิ บั ลูกค้ำทั ่วไปที่มลี กั ษณะเดียวกันหรือ
ใกล้เคียงกัน สำหรับกำรกูย้ มื เงินกับบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องนัน้ บริษทั ฯ ดำเนินกำรไปเพื่อเสริมสภำพคล่องตำมควำมจำเป็ นเท่ำนัน้
11.4 มาตรการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
บริษทั ฯ อนุมตั ริ ำยกำรระหว่ำงกันโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสำคัญ โดยผ่ำนขัน้ ตอนกำรพิจำรณำตำมระเบียบปฏิ บตั ิ
ของบริษทั ฯ และผ่ำนขัน้ ตอนกำรพิจำรณำของคณะกรรมกำรต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบด้วย ผูบ้ ริหำรระดับสูงของบริษทั ฯ ร่วม
พิจ ำรณำถึ ง ผลกระทบและให้ม ีก ำรก ำหนดรำคำเป็ น ไปอย่ ำ งเหมำะสมตำมเงื่อ นไขกำรค้ำ ปกติ เ สมือ นกำรท ำรำยกำรกับ
บุคคลภำยนอก
ทัง้ นี้ บริษทั ฯ ได้ขออนุ มตั ใิ นหลักกำรเกี่ยวกับข้อตกลงทำงกำรค้ำที่มเี งื่อนไขกำรค้ำโดยทั ่วไปในกำรทำธุรกรรมระหว่ำงบริษทั ฯ กับ
กรรมกำร ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง ดังนี้ บริษทั ฯ อำจมีรำยกำรระหว่ำงกันในอนำคต บริษทั ฯ จึงขออนุ มตั ใิ นหลักกำร
ให้ฝำ่ ยจัดกำรสำมำรถอนุ มตั กิ ำรทำธุรกรรมดังกล่ำว หำกธุรกรรมเหล่ำนัน้ มีขอ้ ตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ููชนจะพึง
กระทำกับคู่สญ
ั ญำทั ่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่ตนมีสถำนะเป็ นกรรมกำร
ผูบ้ ริหำร หรือบุคคลที่มคี วำมเกี่ยวข้อง ทัง้ นี้ บริษทั ฯ จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำธุรกรรมเพื่อรำยงำนในกำรประชุมคณะกรรมกำร
ตรวจสอบทุกไตรมำส
ในกรณีทก่ี รรมกำรบริษทั กรรมกำรบริหำร กรรมกำรผูอ้ ำนวยกำรหรือบุคคลทีอ่ ำจมีควำมขัดแย้ง มีสว่ นได้เสียหรือมีควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ กรรมกำรทีม่ สี ว่ นได้เสียผูน้ นั ้ ไม่มอี ำนำจในกำรอนุมตั ริ ำยกำรดังกล่ำวกับบริษทั ฯ ตำมที่สำนักงำนคณะกรรมกำร ก.ล.ต.
และ/หรือตลำดหลักทรัพย์ฯ กำหนด
นอกจำกนี้ หำกคณะกรรมกำรตรวจสอบไม่ม ีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันที่อ ำจเกิดขึ้น บริษทั ฯ จะจัดให้
ผู้เชี่ยวชำญอิส ระเป็ น ผู้ให้ควำมเห็น เกี่ยวกับรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ ำ ว เพื่อ นำไปใช้ประกอบกำรตัดสิน ใจของคณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือผูถ้ อื หุน้ ตำมแต่กรณี
บริษทั ฯ จะเปิ ดเผยรำยกำรระหว่ำงกันทีส่ ำคัญไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินทีไ่ ด้รบั กำรตรวจสอบจำกผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
11.5 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษทั ฯ มีนโยบำยในกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึน้ ในปจั จุบนั และในอนำคตที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ กับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้ง
โดยถือ ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับลูกค้ำทั ่วไป ด้วยนโยบำยกำรกำหนดรำคำที่เป็ นธรรมและเป็ นไปตำมเงื่อ นไขกำรค้ำทั ่วไป โดยผ่ำน
กระบวนกำรพิจำรณำอนุ มตั ทิ ่ชี ดั เจน โปร่งใส ยุตธิ รรม เป็ นไปตำมหลักกำรกำรกำกับกิจกำรที่ดี ถูกต้องตำมหลักเกณฑ์ของบริษทั ฯ
และต้องเป็ นไปตำมอำนำจอนุมตั กิ ำรทำรำยกำรระหว่ำงกันตำมทีร่ ะบุในข้อ 3)
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11.6 สรุปสาระสาคัญของสัญญา/ข้อตกลงที่สาคัญ
เมื่อวันที่ 20 มิถุนำยน 2554 บริษทั ฯ ได้ทำสัญญำแต่งตัง้ บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด ให้เป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสินค้ำให้กบั บริษทั ฯ โดย
สัญญำฉบับนี้มผี ลบังคับใช้ตงั ้ แต่วนั ที่ 1 กรกฎำคม 2554 ถึงวันที่ 30 มิถุนำยน 2557
คูส่ ญ
ั ญำ

:

บริษทั ไอ แอม กรีนที จำกัด (“ผูจ้ ดั จำหน่ำย”) (เดิมชื่อ บริษทั อิชติ นั เทรดดิง้ จำกัด)
บริษทั ฯ (“ผูผ้ ลิต”)

วันทีท่ ำสัญญำ:

:

20 มิถุนำยน 2554

วันทีส่ ญ
ั ญำมีผล

:

1 กรกฎำคม 2554

อำยุสญ
ั ญำ

:

3 ปี (1 กรกฎำคม 2554 - 30 มิถุนำยน 2557)

อำณำเขต

:

ผูผ้ ลิตตกลงให้ผจู้ ดั จำหน่ำยเป็ นผูจ้ ดั จำหน่ำยสำหรับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มของบริษทั ฯ ตำมทีไ่ ด้
ตกลงกัน ในช่องทำงกำรค้ำทัง้ หมดในประเทศไทย ยกเว้นช่องทำง Modern Trade

รำคำและเงื่อนไขกำรชำระ
เงิน

:

ผูจ้ ดั จำหน่ำยต้องซือ้ ผลิตภัณฑ์จำกผูผ้ ลิตตำมรำคำขำยของผูผ้ ลิต ซึ่งมีผลอยู่ ณ วันทีผ่ จู้ ดั
จำหน่ ำยขำยผลิตภัณฑ์นนั ้ ให้แก่ลูกค้ำและผูผ้ ลิตออกใบแจ้งหนี้ โดยรำคำดังกล่ำวได้ระบุไว้ใน
สัญญำ และผูจ้ ดั จำหน่ำยจะขำยสินค้ำให้กบั ร้ำนค้ำตำมโครงสร้ำงรำคำทีผ่ ผู้ ลิตกำหนดไว้ใน
สัญญำ

ศูนย์กระจำยสินค้ำและกำร :
จัดส่งไปศูนย์กระจำยสินค้ำ

ผูจ้ ดั จำหน่ำยจะต้องหำพืน้ ทีเ่ ก็บสินค้ำทีเ่ หมำะสมและเพียงพอเพื่อให้ผผู้ ลิตจัดส่งผลิตภัณฑ์ให้
ผูจ้ ดั จำหน่ำย
ผูผ้ ลิตจะต้องจัดส่งผลิตภัณฑ์ไปยังศูนย์กระจำยสินค้ำ โดยผูจ้ ดั จำหน่ ำยจะแจ้งให้ผผู้ ลิตได้
ทรำบล่วงหน้ำไม่น้อยกว่ำ 30 วัน ด้วยต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ยของผูผ้ ลิตเอง

กรรมสิทธิ ์ในผลิตภัณฑ์

:

กรรมสิทธิในผลิตภัณฑ์ท่เี ก็บรักษำอยูใ่ นศูนย์กระจำยสินค้ำเป็ นทรัพย์สนิ ของผูจ้ ดั จำหน่ำย

ค่ำใช้จำ่ ยด้ำนกำรตลำด
และส่งเสริมกำรขำย

:

ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบ

ค่ำใช้จำ่ ยในกำรเก็บสินค้ำ
ชำรุดบกพร่องออกจำก
ท้องตลำด

:

กรณี เป็ นความผิ ดพลาดของผู้ผลิ ต: ผูผ้ ลิตเป็ นผูร้ บั ผิดชอบต้นทุนและค่ำใช้จำ่ ยในกำร
จัดเก็บสินค้ำทีช่ ำรุดบกพร่องออกจำกท้องตลำด
กรณี ผลิ ตภัณฑ์ที่ชารุดบกพร่อง: ผูผ้ ลิตตกลงรับผิดชอบและชำระคืนให้แก่ผจู้ ดั จำหน่ำยใน
อัตรำตำมทีต่ กลงกัน
กรณี เป็ นความผิ ดพลาดของผู้จดั จาหน่ าย: ผูผ้ ลิตไม่ตอ้ งรับผิดชอบ

กำรบอกเลิกสัญญำ

:

กำรบอกเลิกสัญญำโดยมีเหตุอนั สมควร เมื่อมีกรณีใดดังต่อไปนี้ ให้คู่สญ
ั ญำฝำ่ ยทีม่ ไิ ด้ปฏิบตั ิ
ผิดสัญญำมีสทิ ธิบอกเลิกสัญญำนี้ได้
1) คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดมีหนี้สนิ ล้นพ้นตัวหรือตกเป็ นบุคคลล้มละลำย เลิกบริษทั หรือชำระบัญชี
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บริษทั อิชติ นั กรุ๊ป จำกัด (มหำชน)

2) คูส่ ญ
ั ญำฝำ่ ยใดกระทำผิดสัญญำนี้ หรือไม่ปฏิบตั หิ น้ำทีต่ ำมสัญญำให้เสร็จสิน้ ภำยใน 30 วัน
หลังจำกได้รบั หนังสือเรียกร้องจำกคูส่ ญ
ั ญำอีกฝำ่ ยหนึ่ง
ควำมรับผิดต่อควำม
:
เสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกสินค้ำ
ไม่ปลอดภัย

ผูผ้ ลิตจะต้องกำหนดวิธใี ช้ วิธเี ก็บรักษำ คำเตือนและข้อมูลเกีย่ วกับผลิตภัณฑ์ทถ่ี ูกต้องและ
ชัดเจนตำมสมควรและรับผิดต่อควำมเสียหำยทีเ่ กิดขึน้ จำกสินค้ำไม่ปลอดภัยทัง้ หมดแต่เพียง
ฝำ่ ยเดียว
โดยป้องกันผูจ้ ดั จำหน่ ำยมิให้ได้รบั ควำมเสียหำยเนื่องจำกข้อเรียกร้อง คดี ข้อกล่ำวหำ
ค่ำปรับทีเ่ กิดขึน้ จำกสินค้ำทีไ่ ม่ปลอดภัยอันเนื่องจำกกำรใช้

ข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับ

:

ต้องไม่เปิ ดเผยข้อมูลทีเ่ ป็ นควำมลับแก่บุคคลอื่น โดยให้มผี ลต่อไป 3 ปี หลังจำกสัญญำนี้
สิน้ สุดลงหรือถูกบอกเลิก
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