บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหว่ างกัน
11.1 สรุ ปรายละเอียดรายการระหว่ างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ ท่ เี กิดขึน้ ในปี 2555 และสําหรั บงวดเก้ าเดือน สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2556
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง ซึ่งสามารถสรุ ปความสัมพันธ์ ได้ ดังนี ้
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
1 คุณจิตติพร จันทรัช
2 คุณวาสนา จันทรัช
3 คุณวัฒนา จันทรัช
4 คุณสร้ อยเพชร จันทรัช
5 บริษัท มิสทิค เอเชีย จํากัด
(“มิสทิค เอเชีย)

6 บริษัท เมกาโลดอน จํากัด
(“เมกาโลดอน”)

ความสัมพันธ์
- เป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร กรรมการบริ หารความเสี่ยง กรรมการผู้จดั การ และผู้ถือหุ้นในบริ ษัท โดยถือหุ้นจํานวน 1,967,490 หุ้น และ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะ 2 คน ถือหุ้นจํานวน 350,000 หุ้น รวมคิดเป็ นร้ อยละ 16.55 ของทุนจดทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
- เป็ นกรรมการ กรรมการบริหาร รองกรรมการผู้จดั การ และผู้ถือหุ้นในบริ ษัท โดยถือหุ้นจํานวน 2,542,990 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 18.16 ของทุนจด
ทะเบียน ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
- เป็ นกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และผู้ถือหุ้นในบริ ษัท โดยถือหุ้นจํานวน 2,867,520 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.48 ของทุนจดทะเบียน ณ
วันที่ 30 กันยายน 2556
- เป็ นกรรมการ รองประธานกรรมการบริ หาร และผู้ถือหุ้นในบริ ษัท โดยถือหุ้นจํานวน 3,754,500 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 26.82 ของทุนจดทะเบียน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
- มิสทิค เอเชีย เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 3 เมษายน 2549 ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 0.10 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
จําหน่ายเครื่ องดื่มสุขภาพ
- เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจาก พญ.ศิริวรรณ ตังเจริ
้ ญชัยชนะ ซึ่งเป็ นภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช เป็ นกรรมการและถือหุ้นใน
มิสทิค เอเชีย จํานวน 2,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 20.00 ของทุนชําระแล้ วของมิสทิค เอเชีย ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
- เมกาโลดอน เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2554 ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 0.10 ล้ านบาท เพื่อประกอบธุรกิจ
จัดเก็บรวบรวม จัดทําข้ อมูล
- เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจากนายจิตติพร จันทรัช เป็ นกรรมการ และถือหุ้นในเมกาโลดอน จํานวน 8,000 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
80.00 ของทุนชําระแล้ วของเมกาโลดอน

2.11 หน้ าที่ 1

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ความสัมพันธ์
- เมกาโลดอนจดทะเบียนเลิกบริษัท เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2555 และจดทะเบียนเสร็จการชําระบัญชีเมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2556

7 บริษัท ไวต้ าฟู้ดแฟคทอรี่ (1989) จํากัด - ไวต้ าฟู้ดแฟคทอรี่ เป็ นบริ ษัทที่จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2532 ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 280 ล้ านบาท เพื่อประกอบ
(“ไวต้ าฟู้ด”)
ธุรกิจผลิตผลิตภัณฑ์ผลไม้ กระป๋ อง
- เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจากนายสิงห์ ตังเจริ
้ ญชัยชนะ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ของ ไวต้ าฟู้ด เป็ นบิดาของ พญ.ศิริวรรณ ตัง้
เจริญชัยชนะ ซึง่ เป็ นภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช ซึง่ เป็ นกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และผู้ถือหุ้นของบริษัท
8 บริษัท แวนด้ าพรี เสิร์ฟฟู้ด จํากัด
- แวนด้ าพรี เสิร์ฟฟู้ด เป็ นบริษัทที่จดทะเบียนก่อตังเมื
้ ่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2543 ทุนจดทะเบียนที่เรี ยกชําระแล้ ว 70.00 ล้ านบาท เพื่อประกอบ
(“แวนด้ าพรี เสิร์ฟฟู้ด”)
ธุรกิจผลิตผลไม้ อบแห้ งส่งออก
- เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท เนื่องจากนายสิงห์ ตังเจริ
้ ญชัยชนะ กรรมการและผู้ถือหุ้นใหญ่ (Ultimate shareholder) ของ แวนด้ าพรี เสิร์ฟ
ฟู้ด เป็ นบิดาของ พญ.ศิริวรรณ ตังเจริ
้ ญชัยชนะ ซึ่งเป็ นภรรยาของนายจิตติพร จันทรัช ซึ่งเป็ นกรรมการ กรรมการผู้จดั การ และผู้ถือหุ้นของ
บริษัท

2.11 หน้ าที่ 2

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
รายละเอียดรายการระหว่ างกัน
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง
ความสัมพันธ์

คุณวาสนา จันทรัช

ลักษณะรายการ

เป็ นกรรมการ กรรมการบริ หาร 1. บริษัทขายที่ดนิ และเรื อนรั บรองลูกค้ าให้ แก่ กรรมการ
- สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนถือไว้ เพื่อขาย ได้ แก่ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ าง
รองกรรมการผู้จดั การ และผู้ถือ
- เงินรับล่วงหน้ า
หุ้นของบริ ษัท
บริ ษั ท ขายที่ ดิน และสิ่ ง ปลูก สร้ างตามโฉนดเลขที่ 115877 115878
115879 และ 115880 ซึ่งตังอยู
้ ่ที่ ต.เขาคันทรง อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี รวม 4 แปลง
พื ้นที่รวม 52 ไร่ 20 ตารางวา ให้ แก่คณ
ุ วาสนา จันทรัช ในมูลค่ารวม 14.97 ลบ.
บริ ษัทซื ้อที่ดินผืนดังกล่าวมาตังแต่
้ ปี 2546 ในราคา 440.52 บาท/ตร.วา
โดยมีการก่อสร้ างอาคารโรงดองพริ ก ที่พกั พนักงาน ห้ องเก็บของงานแสดงสินค้ า
และเรื อ นรั บรองเพื่ อ ใช้ เป็ นที่ พัก สํ าหรั บลูก ค้ าที่ มาเยี่ ย มชมโรงงานของบริ ษั ท
อย่างไรก็ดี บริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วว่าที่ผ่านมาบริ ษัทมิได้ มีการใช้ ประโยชน์ในที่ดิน
และสิ่งปลูกสร้ างดังกล่าวอย่างเต็มที่ ดังนัน้ เพื่อแยกทรัพย์ สินที่มิได้ ใช้ งานออก
จากงบการเงินเพื่อให้ งบการเงินสะท้ อนภาพสินทรัพย์ที่ใช้ ในการประกอบธุรกิจได้
อย่างแท้ จริ ง เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 บริ ษัทได้ ทําสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินใน
ราคา 9.17 ล้ านบาท และสิ่งปลูกสร้ าง 1.65 ล้ านบาท รวม 10.82 ล้ านบาทให้ แก่
คุณวาสนา จันทรัช ซึง่ เป็ นกรรมการของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ กรรมการได้ จ่ายเงิ นมัดจํ าค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างบางส่วนเป็ น
จํานวน 9.17 ล้ านบาทให้ แก่บริ ษัท ในเดือนตุลาคม 2555 และ ณ วันสิ ้นปี 2555
สินทรั พย์ ดงั กล่าวมีมลู ค่าตามบัญชีรวม 10.79 ล้ านบาท และบริ ษัทยังไม่มีการ
โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูกสร้ างให้ แก่กรรมการ
การประชุมคณะกรรมการบริ ษัทครั ง้ ที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม
2556 ได้ มีมติอนุมตั ิให้ เพิ่มราคาจําหน่ายของสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินดังกล่าว

2.11 หน้ าที่ 3

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)
10.79
9.17

14.97
10.82

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
การทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เนื่ องจากมี วัตถุประสงค์ เพื่ อปรั บโครงสร้ างของบริ ษัท
โดยการแยกทรั พย์ สินที่มิได้ ใช้ งานออกจากงบการเงิ น
ของบริ ษั ท เพื่ อ ให้ ง บการเงิ น ของบริ ษั ท สะท้ อ นภาพ
สิ น ทรั พ ย์ ที่ ใ ช้ ในการประกอบธุ ร กิ จ ได้ อย่ า งแท้ จริ ง
ประกอบกับ การจํ า หน่ า ยสิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่ า วในราคา
เท่ากับมูลค่าตามบัญชีมิได้ ก่อให้ เกิดผลขาดทุนอันเป็ น
การทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด
นอกจากนีร้ ายการดังกล่าวเกิ ดขึน้ ในขณะที่
ยัง เป็ นบริ ษัท จํ ากัด จึงมี ผลกระทบต่อผู้ถือ หุ้นจํ านวน
น้ อ ยรายซึ่ ง เป็ นบุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ องกั น และผลกระทบ
ดังกล่าวได้ สะท้ อนอยู่ในงบการเงินเรี ยบร้ อยแล้ ว อีกทัง้
การทํารายการดังกล่าวเป็ นการปรับโครงสร้ างบริ ษัทจึง
เป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว และในอนาคตจะไม่
เกิดรายการดังกล่าวแล้ ว
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้ มี
การกําชับว่าในอนาคตหากมีการทํารายการในลักษณะ
ดั ง กล่ า ว บริ ษั ท จะต้ องปฏิ บั ติ ต ามนโยบายการทํ า
รายการระหว่างกันของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เป็ น 31.50 ล้ านบาท ซึ่งเท่ากับราคาประเมินที่ดินจากผู้ประเมินราคาอิสระเมื่อ
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 เท่ากับ 26 ลบ. หรื อ 1,250 บาท/ตร.วา และมูลค่าสิ่ง
ปลูกสร้ างและส่วนปรั บปรุ งที่ ดินเท่ากับ 5.50 ลบ. รวม 31.50 ล้ านบาท ราคา
ประเมินราชการเฉพาะที่ดิน 4 แปลงรวมเท่ากับ 6.36 ล้ านบาท ต่อมาการประชุม
คณะกรรมการครัง้ ที่ 5/2556 เมื่อวันที่ 28 มิถนุ ายน 2556 คณะกรรมการได้ มีมติ
ให้ ยกเลิกมติการเพิ่มราคาจําหน่ายตามมติที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 29
มีนาคม 2556 และมีมติอนุมตั ิให้ ขายสิ่งปลูกสร้ างบนที่ดินดังกล่าวเพิ่มเติมอีก 1
รายการ รวมเป็ นราคาจําหน่ายทังสิ
้ ้น 14.97 ล้ านบาท ทังนี
้ ้ ในเดือนกุมภาพันธ์
2556 กรรมการได้ จ่ายเงินมัดจําเพิ่มเติมอีก 1.65 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินมัดจํารับ
ล่วงหน้ าจากกรรมการทังสิ
้ ้น ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 จํานวน 10.82 ล้ านบาท
ต่อมาในเดือนพฤศจิกายน 2556 บริ ษัทได้ รับชําระเงินค่าที่ดินและสิ่ง
ปลูกสร้ างที่เหลือจากกรรมการและดําเนินการโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ างเรี ยบร้ อยแล้ ว
2. บริษัทขายสินทรั พย์ ถาวรและสินทรั พย์ อ่ นื ให้ แก่ กรรมการ
- ขายสินทรัพย์ถาวรและสินทรัพย์อื่น
• บ้ านพักสวัสดิการพนักงาน ห้ องฟิ ตเนต สระว่ายนํ ้า
• สินทรัพย์อื่นๆ ได้ แก่ เครื่ องตกแต่ง เฟอร์ นิเจอร์ และอื่นๆ
- ลูกหนีอ้ ื่น-บุคคลหรื อกิ จการที่เกี่ ยวข้ องกันจากการขายสินทรั พย์ ถาวร
และสินทรัพย์อื่น
บริ ษัทขายเฉพาะบ้ านพักสวัสดิการ (ไม่รวมที่ดิน)ซึง่ ตังอยู
้ ่บนที่ดินโฉนด
เลขที่ 41628 ต.เขาคันทรง อ.ศรี ราชา จ.ชลบุรี ซึ่งที่ดินเป็ นกรรมสิทธิ์ ของคุณ

2.11 หน้ าที่ 4

11.18
7.21
3.97
11.18

-

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
การทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เนื่ องจากมี วัตถุประสงค์ เพื่ อปรั บโครงสร้ างของบริ ษัท
โดยการแยกทรัพย์สินของบริ ษัทและกรรมการให้ ชดั เจน
เพื่อให้ งบการเงินของบริ ษัทสะท้ อนภาพสินทรัพย์ที่ใช้ ใน
การประกอบธุ ร กิ จ ได้ อ ย่ า งแท้ จ ริ ง ประกอบกั บ การ
จํ าหน่ ายสิ น ทรั พ ย์ ดัง กล่า วในราคาเท่ ากับมูล ค่ า ตาม
บัญชี มิได้ ก่อให้ เกิ ดผลขาดทุนอันเป็ นการทํ าให้ บริ ษัท
เสี ยประโยชน์ แต่อย่ างใด นอกจากนี ร้ ายการดัง กล่าว

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

วาสนา จันทรัช และสินทรัพย์อื่นๆ ให้ แก่คณ
ุ วาสนา จันทรัช ในมูลค่ารวม 11.18
ล้ านบาท ตามสัญญาซื ้อขายลงวันที่ 30 ธันวาคม 2555
ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากบริ ษั ท มี แ ผนที่ จ ะนํ า บริ ษั ท เข้ า จดทะเบี ย นในตลาด
หลักทรั พย์ ฯ เพื่ อความโปร่ งใสและไม่ก่อให้ เกิ ดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทจึงมีความประสงค์ที่จะแบ่งแยกทรัพย์สินของบริ ษัทและกรรมการให้ ชดั เจน
โดยบริ ษั ท ขายสิ น ทรั พ ย์ ที่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ช้ ใ นการประกอบธุ ร กิ จ ซึ่ง ตัง้ อยู่บ นที่ ดิ น ของ
กรรมการในจังหวัดชลบุรีให้ กบั กรรมการในราคามูลค่าตามบัญชีรวม 11.18 ล้ าน
บาทในเดือนธันวาคม 2555 ได้ แก่
1) บ้ านพักสวัสดิการพนักงาน ห้ องฟิ ตเนต สระว่ายนํ ้า : ในปี 2553
บริ ษัทมีสวัสดิการให้ แก่กรรมการโดยการสร้ างบ้ านพักบนที่ดินซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์
ของกรรมการโดยไม่ คิดค่าเช่ าในจังหวัดชลบุรี เพื่ ออํ านวยความสะดวกให้ แก่
กรรมการเวลาเดินทางมาประชุมหรื อติดต่อกิจธุระอี่นๆที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนิน
ธุร กิ จ ของบริ ษั ท มูล ค่ า ตามบัญ ชี เ ท่ า กับ 7.21 ล้ า นบาท ราคาประเมิ น โดยผู้
ประเมินราคาอิสระในเดือนเมษายน 2556 เท่ากับ 7.70 ล้ านบาท
2) เครื่ อ งตกแต่ง เฟอร์ นิ เ จอร์ และอื่ น ๆ มี มูล ค่า ตามบัญ ชี เ ท่ า กับ
3.97 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ กรรมการได้ จ่ายชําระค่าสินทรั พย์ถาวรและสินทรัพย์ อื่นข้ างต้ น
เรี ยบร้ อยแล้ วทังจํ
้ านวนเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2556
3. เจ้ าหนีอ้ ่ นื – บุคคลหรื อกรรมการที่เกี่ยวข้ องกัน
คุณวาสนา จันทรั ช กรรมการบริ ษัทได้ ทดรองจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่
เกี่ยวข้ องกับการประกอบธุรกิจแทนบริ ษัทไปก่อน เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดินทาง
และที่พกั ในระหว่างที่ไปพบลูกค้ าที่ต่างประเทศ ค่าจ้ างทําวีดีโอส่งเสริ มการขาย
เป็ นต้ น โดย ณ วัน สิน้ งวดบริ ษัทอยู่ระหว่างดําเนิ นการจ่ายคืน เงิ นทดรองจ่าย
2.11 หน้ าที่ 5

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

เกิดขึ ้นในขณะที่ยงั เป็ นบริ ษัทจํากัด จึงมีผลกระทบต่อผู้
ถือหุ้นจํานวนน้ อยรายซึ่งเป็ นบุคคลที่เกี่ ยวข้ องกันและ
ผลกระทบดังกล่าวได้ สะท้ อนอยู่ในงบการเงินเรี ยบร้ อย
แล้ ว อี ก ทั ง้ การทํ า รายการดั ง กล่ า วเป็ นการปรั บ
โครงสร้ างบริ ษัทจึงเป็ นรายการที่เกิ ดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว
และในอนาคตจะไม่เกิดรายการดังกล่าวแล้ ว
อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบได้
มี ก ารกํ า ชั บ ว่ า ในอนาคตหากมี ก ารทํ า รายการใน
ลักษณะดังกล่าว บริ ษัทจะต้ องปฏิบตั ิตามนโยบายการ
ทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทอย่างเคร่ งครัด

1.18

0.40

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
การทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เนื่ อ งจากค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ก รรมการทดรองจ่ า ยไปเป็ น
ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

คุณวาสนา จันทรัช และ
คุณสร้ อยเพชร จันทรัช

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

ดังกล่าว จึงทําให้ มียอดคงค้ าง อย่างไรก็ตามบริ ษัทอยู่ระหว่างดําเนินการจ่ายคืน
เงินทดรองจ่ายให้ แก่กรรมการ ซึง่ คาดว่าจะแล้ วเสร็ จในเดือนพฤศจิกายน 2556
4. ลูกหนีอ้ ่ นื -ค่ าสาธารณูปโภค
- ลูกหนี ้อื่น-ต้ นงวด
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
(ลดลง)ระหว่างงวด
ลูกหนี ้อื่น-ปลายงวด
เดิมบริ ษัทให้ สวัสดิการแก่กรรมการโดยการจ่ายชําระค่าสาธารณูปโภคสําหรับ
ที่พกั ส่วนตัวของกรรมการ ต่อมาเมื่อบริ ษัทมีแผนที่จะนําบริ ษัทเข้ าจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริ ษัทจึงได้ ยกเลิกการให้ สวัสดิการดังกล่าวแก่กรรมการ
ตังแต่
้ เดือนกันยายน 2555 แต่เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ ดําเนินการยกเลิกการ
จ่ายค่าสาธารณูปโภคของกรรมการซึง่ ตัดผ่านบัญชีของบริ ษัทโดยอัตโนมัติ จึง
ทํ า ให้ บริ ษั ท ยัง คงมี การชํ าระค่าสาธารณูปโภคดัง กล่าวให้ แก่ กรรมการอยู่
บริ ษัทจึงตังกรรมการเป็
้
นลูกหนี ้อื่น อย่างไรก็ตาม บริ ษัทได้ ดําเนินการยกเลิก
การจ่ า ยชํ า ระค่ า สาธารณู ป โภคโดยการตัด บัญ ชี อัต โนมั ติ แ ล้ วในเดื อ น
พฤษภาคม 2556 และกรรมการได้ จ่ายชําระยอดคงค้ างที่มีกับบริ ษัทแล้ วใน
เดือนมิถนุ ายนและกรกฎาคม 2556 ดังนันรายการดั
้
งกล่าวจึงจะไม่เกิดขึ ้นอีก
เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือ 5. ลูกหนีอ้ ่ นื – ค่ าบัตรเครดิต
- ลูกหนี ้อื่น-ต้ นงวด
หุ้นของบริ ษัท
เพิ่มขึ ้นระหว่างงวด
(ลดลง)ระหว่างงวด
ลูกหนี ้อื่น-ปลายงวด
เนื่องจากกรรมการมีภาระกิจและต้ องเดินทางไปต่างประเทศบ่อยครัง้
2.11 หน้ าที่ 6

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)

0.00
0.01
0.01

0.19
2.07
(1.23)
1.03

0.010
0.012
(0.022)
0.000

1.03
(1.03)
0.00

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
การทํ า รายการดัง กล่ า ว เกิ ด ขึ น้ เนื่ อ งจาก
บริ ษัทดําเนินการยกเลิกการจ่ายชําระค่าสาธารณูปโภค
โดยตัดผ่านบัญชีอตั โนมัติของกรรมการล่าช้ า จึงทําให้ มี
ยอดกรรมการคงค้ างค่ า สาธารณู ป โภคกั บ บริ ษั ท
อย่างไรก็ตาม กรรมการได้ จ่ายชําระยอดคงค้ างที่มีกับ
บริ ษัทเรี ยบร้ อยแล้ วทังจํ
้ านวนในเดือนมิถนุ ายน และ
กรกฎาคม 2556 คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้ กําชับ
ให้ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ เกิดรายการดังกล่าวขึ ้นอีก

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
การทํ า รายการไม่เ หมาะสม อย่ า งไรก็ ตาม
รายการดังกล่าวได้ รับการทักท้ วงจากผู้บริ หารภายใน
บริ ษัทและยกเลิกการทํารายการ รวมถึงการจ่ายชําระ
เงิ น คื น กั บ บริ ษั ท แล้ วทั ง้ จํ า นวน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึงได้ กําชับให้ ระมัดระวังเพื่อไม่ให้ เกิดรายการ

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

มิสทิค เอเชีย

ความสัมพันธ์

เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
เนื่ องจาก พญ.ศิริวรรณ ซึ่งเป็ น
ภรรยาของนายจิ ตติพร จันทรั ช
เป็ นกรรมการและถื อ หุ้ นใน
มิสทิค เอเชีย จํานวน 2,000 หุ้น
คิ ด เป็ นร้ อยละ 20.00 ของทุ น
ชํ า ระแล้ ว ของมิ ส ทิ ค เอเชี ย ณ
วันที่ 30 กันยายน 2556

ลักษณะรายการ

จึงฝากให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทช่วยดูแลในเรื่ องการจ่ายบัตรเครดิตส่วนตัวไปก่อน
แล้ วจึงจ่ายคืนให้ กับบริ ษัทภายหลัง เนื่ องจากเข้ าใจว่าบริ ษัทไม่ได้ รับเสียหาย
ประการใดในช่วงเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2555 ต่อมาผู้บริ หารในบริ ษัทได้ มีการ
ทักท้ วงว่าการทํ าดังกล่าวไม่ เหมาะสม บริ ษัทจึงยกเลิกการจ่ ายค่าบัตรเครดิ ต
ส่วนตัวให้ กับกรรมการไปก่อนตัง้ แต่เดื อนพฤศจิ กายน 2555 เป็ นต้ น ไป และ
กรรมการได้ จ่ายชําระคืนค่าบัตรเครดิตเรี ยบร้ อยแล้ วทัง้ จํานวนในเดือนมีนาคม
2556
6. ขายสินค้ าและรับจ้ างผลิตให้ แก่ มิสทิค เอเชีย
- ขายสินค้ าและรับจ้ างผลิต
- ลูกหนี ้การค้ า
ลักษณะรายการระหว่างบริ ษัทกับมิสทิคเอเชียแบ่งได้ 3 รายการ
1) บริ ษัทผลิตและจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ ากลุ่ม Exotic ของบริ ษัท
ให้ แก่มิสทิคเอเชีย เพื่อนําไปจําหน่ายต่อตามห้ างสรรพสินค้ าในประเทศ
2) บริ ษัทผลิตสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า Aloe Vista ซึ่งเป็ นกรรมสิทธิ์ของ
พญ.ศิริวรรณ ตัง้ เจริ ญชัยชนะ เพื่อจําหน่ายให้ แก่มิสทิคเอเชีย และ
มิสทิคเอเชียนําไปจําหน่ายตามห้ างสรรพสินค้ าในประเทศ
ทังนี
้ ้ รายการที่ 1) และ 2) จําหน่ายในราคาพิเศษซึง่ ตํ่ากว่าราคาตลาด
3) บริ ษัทมีการผลิตและส่งออกสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ า Aloe Vista ให้ แก่
ลูกค้ าของบริ ษัทในต่างประเทศ โดยพญ.ศิริวรรณ์ ไม่มีการคิดมูลค่าสูตร
การผลิต
ราคาจําหน่ายสินค้ าให้ กับมิสทิค เอเชีย เป็ นราคาสุทธิ จากประโยชน์ ที่
บริ ษัทได้ รับจากประหยัดค่าใช้ จ่ายหากบริ ษัททํ าการตลาดในประเทศเองหรื อ
ประหยัดค่านําสูตรของลูกค้ ามาใช้ ในการผลิต จึงทําให้ ราคาจําหน่ายตํ่ากว่าราคา
2.11 หน้ าที่ 7

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)
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ดังกล่าวขึ ้นอีก

1.20
0.70

0.82
0.35

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
การทํ า รายการที่ 1 มี ค วามจํ า เป็ นเนื่ อ งจาก
บริ ษัทมีวตั ถุประสงค์ประชาสัมพันธ์ สินค้ าของบริ ษัทใน
ประเทศ โดยพิ จ ารณาแล้ วไม่ ค้ ุ มหากบริ ษั ท จะ
ดําเนินการจําหน่ายเอง อีกทังยั
้ งเป็ นการลดภาระในการ
บริ หารงานขายในประเทศ บริ ษัทจึงจํ าหน่ายในราคา
พิเศษซึง่ ตํ่ากว่าราคาตลาด
การทํ ารายการที่ 2 จํ าหน่ ายในราคาส่วนลด
พิเศษเนื่องจากบริ ษัทสามารถนําสินค้ า Aloe Vista ตาม
รายการที่ 3 ไปผลิตและจําหน่ายต่างประเทศได้ โดยไม่
เสียค่าใช้ สตู รการผลิต
ทัง้ นี ้ การกํ าหนดราคาซื อ้ ขายระหว่า งกัน กับ
มิ ส ทิ ค เอเชี ย ไม่ มี ค วามชั ด เจน คณะกรรมการ
ตรวจสอบจึ ง เห็ น ด้ ว ยกับ แนวทางแก้ ไ ขที่ ฝ่ ายบริ ห าร
เส น อ ซึ่ ง จ ะ ช่ วย ข จั ด ปั ญ ห า ค วา ม ขั ด แ ย้ ง ท า ง
ผลประโยชน์ ได้ โดยราคาซื ้อสิทธิ์ ค่าแรกเข้ าจากมิสทิค

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

เมกาโลดอน

ความสัมพันธ์

เป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกับบริ ษัท
เนื่ อ งจากนายจิ ต ติ พ ร จัน ทรั ช
เป็ นกรรมการ และถือหุ้นในเมกา
โลดอน จํ า นวน 8,000 หุ้น คิ ด
เป็ นร้ อยละ 80.00 ของทุนชําระ
แล้ วของเมกาโลดอน

ลักษณะรายการ

ตลาด และการคิ ด ราคาจํ า หน่ า ยระหว่ า งกั น ที่ ไ ม่ ส ามารถเที ย บเคี ย งกั บ
บุคคลภายนอกได้ อย่างชัดเจน อาจก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ได้
แนวทางแก้ ไขของบริ ษัทภายหลังวันที่ 30 กันยายน 2556
ผู้บริ หารของบริ ษัทจึงมีนโยบายให้ ยกเลิกการทํารายการกับมิสทิคเอเชีย
ตามข้ อ 1 และ ข้ อ 3 ข้ า งต้ น โดยบริ ษั ท จะดํ า เนิ น การขายฝากสิ น ค้ า กับ
ห้ างสรรพสิ น ค้ าโดยตรง ซึ่ง บริ ษั ท ได้ ต กลงเจรจาขอซื อ้ สิ ท ธิ์ ค่าแรกเข้ า Stock
Keeping Unit (ค่าแรกเข้ า) ในราคา 1.75 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นราคาที่ถกู กว่าหาก
บริ ษัทเข้ าไปดําเนินการติดต่อทํารายการใหม่กับห้ างโดยตรงซึ่งอยู่ประมาณ 2.0
ล้ านบาท ซึ่ง บริ ษัท ได้ ดําเนิ นการซื อ้ ค่าแรกเข้ าจากมิ ส ทิ คเอเชี ยเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในช่วงปลายเดือนตุลาคม 2556 ดังนัน้ ภายหลังจากเดือนตุลาคม 2556 บริ ษัท
จะไม่มีรายการค้ าตามข้ อ 1 และ ข้ อ 3 กับมิสทิคเอเชียเกิดขึ ้นอีก แต่จะยังคงมี
รายการค้ าตามข้ อ 2 ต่อไป โดยบริ ษัทจะผลิตและจําหน่ายในราคาที่เทียบเคียงได้
กับลูกค้ ารายอื่นของบริ ษัท
7. ค่ ารั บบริการ
- ค่ า รั บ บริ ก ารประสานงานและจัด ทํ า เอกสารเพื่ อ การส่ ง ออก และ
ประสานงานทวงถามการชําระเงินจากลูกค้ า
เมกาโลดอน เป็ นบริ ษัทที่ นายจิ ตติพร ก่ อตัง้ ขึน้ เพื่อให้ อดีตพนักงาน
ของบริ ษัทจํ านวน 5 คนที่ทยอยลาออกจากบริ ษัทในปี 2554 ซึ่งมี หน้ าที่ จัดทํ า
เอกสารเพื่อการส่งออกและประสานงานทวงถามการชําระเงินจากลูกค้ าในขณะที่
ทํ างานอยู่ที่บริ ษัท ให้ ยังคงทํ าหน้ าที่ ดังกล่าวให้ แก่ บริ ษัทไปก่อนในระหว่างที่
บริ ษัทอยู่ระหว่างการจัดหาพนักงานใหม่มาทําหน้ าที่แทนกลุ่มพนักงานดังกล่าว
โดยมีการทําสัญญาว่าจ้ างเป็ นรายปี โดยปี 2554 ทําสัญญาว่าจ้ างตังแต่
้ เดือน
กรกฎาคม-ธันวาคม 2554 ในอัตราเดือนละ 140,000 บาท และปี 2555 กําหนด
2.11 หน้ าที่ 8

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ตํ่ากว่าการที่บริ ษัทดําเนินการติดต่อห้ างเองโดยตรง จึง
เป็ นราคาที่เหมาะสม

1.65

-

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
รายการดัง กล่าวมี ความสมเหตุส มผล เป็ น
รายการที่เกิดขึ ้นชัว่ คราว เนื่องจากในระหว่างนันบริ
้ ษัท
ยังไม่สามารถหาพนักงานใหม่ที่มีความชํานาญในการ
จัดทําเอกสารเพื่อการส่งออกและประสานงานทวงถาม
การชําระเงินจากลูกค้ าเพื่อทดแทนพนักงานที่ลาออกไป
บริ ษัทจึงมีความจําเป็ นต้ องว่าจ้ างเมกาโลดอนเพื่อทํา
หน้ าที่ดงั กล่าวไปก่อนระยะหนึ่งจนกว่าจะหาพนักงาน
ใหม่ได้ รวมถึงสอนงานให้ กับพนักงานใหม่ ทัง้ นีเ้ พื่อให้
การทํ า งานของบริ ษั ท ดํ า เนิ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

ไวต้ าฟู้ด

แวนด้ าพรี เสิร์ฟฟู้ด

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

อัต ราค่ า บริ ก ารเดื อ นละ 140,000 บาท เท่ า กั บ ปี 2554 แต่ ต่ อ มาในเดื อ น
กรกฎาคม 2555 เมกาโลดอนขอปรั บค่าบริ การเพิ่มขึน้ ตามภาวะค่าครองชีพที่
เพิ่มขึ ้นโดยมีสญ
ั ญาแนบท้ ายปรับขึ ้นอัตราค่าบริ การเป็ นเดือนละ 200,000 บาท
หรื อเท่ ากับประมาณ 40,000 บาท/คน/เดือน ซึ่งสามารถเที ยบเคียงกันได้ กับ
เงินเดือนเฉลี่ยของพนักงานในฝ่ ายต่างประเทศของบริ ษัท ซึ่งประมาณ 40,00045,000 บาท/คน/เดือน ต่อมาบริ ษัทสามารถจัดหาบุคคลากรมาทําหน้ าที่ทดแทน
พนักงานกลุ่มดังกล่าวได้ แล้ ว บริ ษัทจึงไม่ได้ มีการต่อสัญญาบริ การดังกล่าวและ
นายจิตติพรได้ แจ้ งปิ ดบริ ษัทดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ วในเดือนธันวาคม ปี 2555

โดยมีการกําหนดค่าบริ การที่เหมาะสมเทียบเคียงได้ กบั
อัตราเงิ น เดื อนเฉลี่ ยของพนักงานในฝ่ ายต่างประเทศ
ของบริ ษัทที่ทําหน้ าที่งานเช่นเดียวกัน

นายสิ ง ห์ ตัง้ เจริ ญ ชัย ชนะ เป็ น 8. บริษัทซือ้ วัตถุดบิ จากไวต้ าฟู้ดแฟคทอรี่
ต้ นทุนวัตถุดิบ
กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ
เจ้ าหนี ้การค้ า
ไวต้ าฟู้ด ซึง่ เป็ นบิดาของคู่สมรส
บริ ษัทซื ้อเนื ้อว่านหางจรเข้ เนื ้อสับปะรด นํ ้าว่านหางจระเข้ เพื่อใช้ เป็ น
ของนายจิตติพร จันทรัช ซึ่งเป็ น
กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริ ษัท วัต ถุดิ บ ในการผลิ ต สิ น ค้ า ตามธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท โดยมี ร าคาและเงื่ อ นไข
ทางการค้ าที่สามารถเทียบเคียงกันได้ กบั ผู้ประกอบการรายอื่น
นายสิ ง ห์ ตัง้ เจริ ญ ชัย ชนะ เป็ น 9. บริษัทซือ้ วัตถุดบิ จาก แวนด้ าพรี เสิร์ฟฟู้ด
- ต้ นทุนวัตถุดิบ
กรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นของ
- เจ้ าหนี ้การค้ า
แวนด้ าพรี เสิร์ฟฟู้ด ซึ่งเป็ นบิดา
บริ ษัทซือ้ ผลไม้ อบแห้ ง เพื่อใช้ เป็ นวัตถุดิบในการผลิตสินค้ าตามธุรกิ จ
ของคู่ ส มรสของนายจิ ต ติ พ ร
จัน ทรั ช ซึ่ง เป็ นกรรมการและผู้ ปกติของบริ ษัท โดยมีราคาและเงื่อนไขทางการค้ าที่สามารถเทียบเคียงกันได้ กับ
ผู้ประกอบการรายอื่น
ถือหุ้นของบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากการซื ้อวัตถุดิบข้ างต้ น จากไวต้ าฟู้ด ถือเป็ น
ธุรกิ จปกติของบริ ษัท โดยมี การกํ าหนดราคาซือ้ ขายที่
เป็ นธรรม และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ
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0.57
-

-

0.69
0.08

0.07
-

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
รายการดั ง กล่ า วมี ค วามสมเหตุ ส มผล
เนื่องจากการซื ้อวัตถุดิบข้ างต้ น จาก แวนด้ าฟรี เสิร์ฟฟู้ด
ถือเป็ นธุรกิจปกติของบริ ษัท โดยมีการกําหนดราคาซื ้อ
ขายที่เป็ นธรรม และมีเงื่อนไขทางการค้ าปกติ

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)
บุคคลที่เกี่ยวข้ อง

คุณวัฒนา จันทรัช
คุณจิตติพร จันทรัช

คุณจิตติพร จันทรัช
และคุณวาสนา จันทรัช

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

เป็ นกรรมการ ผู้บริ หาร และผู้ถือ 10. เจ้ าหนีอ้ ่ นื -บริษัทที่เกี่ยวข้ องกัน
- คุณวัฒนา จันทรัช
หุ้นของบริ ษัท
- คุณจิตติพร จันทรัช
กรรมการทัง้ 2 ท่าน ได้ ทดรองจ่ายค่าใช้ จ่ายต่างๆ ที่เกี่ ยวข้ องกับการ
ประกอบธุรกิจแทนบริ ษัทไปก่อน เช่น ค่ารับรอง ค่าใช้ จ่ายในการเดินทางไปงาน
แสดงสินค้ า เป็ นต้ น นอกจากนี ้ยังรวมถึงการเบิกค่ารักษาพยาบาลตามนโยบาย
สวัส ดิ ก ารพนัก งาน โดย ณ วัน สิ น้ งวดไตรมาสที่ 3/2556 บริ ษั ท อยู่ร ะหว่ า ง
ดําเนินการจ่ายคืนเงินทดรองจ่ายดังกล่าว จึงทําให้ มียอดคงค้ าง อย่างไรก็ตาม
บริ ษัทได้ มีการจ่ายคืนเงิ นทดรองจ่ายดังกล่าวให้ แก่ กรรมการเรี ยบร้ อยแล้ วใน
เดือนตุลาคม 2556
คุ ณ จิ ต ติ พ ร จั น ท รั ช เ ป็ น 11. คํา้ ประกันสัญญาเช่ าซือ้ ยานพาหนะให้ แก่ บริษัท
บริ ษัทมีการทําสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์สําหรับผู้บริ หารจํานวน 4 คัน กับ
กรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ
บริ ษัทลิสซิ่ง 3 แห่ง ในระหว่างปี 2552-2555 ซึง่ สัญญาเช่ามีระยะเวลา 3-4 ปี ซึง่
และผู้ถือหุ้นในบริ ษัท
ุ จิต
คุ ณ ว า ส น า จั น ท รั ช เ ป็ น จะครบกําหนดในปี 2556 จํานวน 3 คัน และปี 2558 จํานวน 1 คัน โดยมีคณ
กรรมการ กรรมการผู้ จั ด การ ติพรและคุณวาสนาคํ ้าประกันสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์ เป็ นวงเงินรวม 13.98 ล้ าน
บาท โดยมียอดค่าเช่าที่จะต้ องชําระคงเหลือ 3.87 ล้ านบาท และ 1.56 ล้ านบาท
และผู้ถือหุ้นในบริ ษัท
ณ สิ ้นปี 2555 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ทัง้ นี ้ การคํ า้ ประกัน สัญ ญาเช่ าซื อ้ รถยนต์ โ ดยกรรมการของบริ ษั ท
ข้ างต้ น กรรมการไม่ได้ คิดค่าตอบแทนการคํ ้าประกันจากบริ ษัทแต่อย่างใด
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มูลค่ ารายการระหว่ างกัน
2555 งวด 9 เดือน
(ล้ านบาท) ปี 2556
(ล้ านบาท)
-

13.98

0.08
0.07

10.62

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
การทํารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล เนื่องจาก
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ ก รรมการทดรองจ่ า ยไปเป็ นค่ า ใช้ จ่ า ยที่
เกี่ยวข้ องกับการดําเนินธุรกิจปกติของบริ ษัท

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นดังนี ้
รายการคํ า้ ประกัน สัญ ญาเช่ า ซื อ้ รถยนต์ มี
ความสมเหตุสมผล และเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท โดยการ
คํ ้าประกันเป็ นไปตามเงื่อนไขที่บริ ษัทลิสซิ่งกําหนด โดย
บริ ษั ท ไม่ มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนการเข้ าคํ า้ ประกั น
ดังกล่าวแต่อย่างใด

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จํากัด (มหาชน)

11.2 ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่ างกัน
ในช่ว งปี 2553 – งวด 9 เดือ นแรกปี 2556 บริ ษัท มีการทํา รายการระหว่า งกัน กับ บุคคลที่เกี่ย วข้ อ งกัน
หลายรายการ โดยแบ่งการทํารายการออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้ แก่ รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
เช่น การซื ้อวัตถุดิบเพื่อใช้ ในการผลิต การว่าจ้ างเมกาโลดอนจัดทําเอกสารส่งออก การคํ ้าประกันสัญญาเช่าซื ้อ
ยานพาหนะ เป็ นรายการที่มีความจํ าเป็ นและสมเหตุสมผล โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ของรายการระหว่างกันที่เป็ น
รายการค้ าปกติ การกําหนดราคาสามารถเปรี ยบเทียบได้ กบั การทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไม่มีความเกี่ยวข้ องกัน
และไม่ทําให้ บริ ษัทเสียประโยชน์แต่อย่างใด ยกเว้ นรายการที่บริ ษัทรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ ตรายี่ห้อของลูกค้ า
และการจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัท ให้ กบั มิสทิค ซึ่งที่ผ่านมาบริ ษัทมีการขายให้ ในราคาที่มีส่วนลด
พิเ ศษ เนื่อ งจากบริ ษัท พิจ ารณาเห็น ว่า บริ ษัท จะได้ รับ ประโยชน์จ ากการประหยัด ต้ น ทุน ในการทํ า การตลาด
ภายในประเทศ และลดความยุ่งยากในการบริ หารงานภายในประเทศ ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทมีนโยบายที่จะขจัดปั ญหา
ความไม่ชดั เจนดังกล่าว โดยบริ ษัทยกเลิกการจําหน่ายสินค้ าภายใต้ ตราสินค้ าของบริ ษัทให้ กบั มิสทิค และบริ ษัท
หันมาดําเนินการจําหน่ายภายในประเทศเอง ส่วนการรับจ้ างผลิตสินค้ าภายใต้ ตรายี่ห้อของมิสทิคจะมีการกําหนด
ราคาขายสินค้ าระหว่างกันในราคาและเงื่อนไขตามปกติที่บริ ษัทขายให้ กบั ลูกค้ ารายอื่น (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน
ข้ อ 11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัท)
รายการอื่น ๆ นอกเหนือ จากรายการธุร กิจ ปกติแ ละรายการสนับ สนุน ธุร กิจ ปกติ เช่น การทํ า รายการ
ระหว่างกันที่เกิดจากวัตถุประสงค์การปรับโครงสร้ างทางธุรกิจ เช่น การขายที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง และสินทรัพย์อื่น
ให้ แก่กรรมการเพื่อแบ่งแยกทรัพย์สินระหว่างบริ ษัทและกรรมการให้ ชดั เจน ซึ่งจําหน่ายในราคามูลค่าตามบัญชีซึ่ง
ได้ ส ะท้ อ นการทํ า รายการดัง กล่า วในงบการเงิน เรี ย บร้ อ ยแล้ ว รายการตัด บัญ ชีบ ริ ษัท อัต โนมัต ิเ พื ่อ จ่า ยค่า
สาธารณูป โภคให้ แ ก่ก รรมการซึ ่ง ปั จ จุบ นั ได้ ย กเลิก การตัด บัญ ชีด งั กล่า วแล้ ว และกรรมการได้ ชํ า ระค่า
สาธารณูปโภคคงค้ างดังกล่าวเรี ยบร้ อยแล้ ว ทั ้งนี ้รายการในกลุ่มนี ้เป็ นรายการที่เกี่ยวข้ องกับการปรับโครงสร้ าง
ทางธุรกิจจึงเป็ นรายการที่เกิดขึ ้นเพียงครัง้ เดียว และในอนาคตจะไม่เกิดขึ ้นอีก
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจารณารายการระหว่างกันดังกล่าวข้ างต้ นแล้ ว มีความเห็นว่ามีความ
จําเป็ นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์ตอ่ บริษัท (ดูรายละเอียดของแต่ละรายการได้ ในตาราง 11.1)
11.3 มาตรการหรื อขัน้ ตอนการอนุมัตกิ ารทํารายการระหว่ างกัน
การทํารายการระหว่างกันของบริ ษัทที่ผ่านมาได้ มีการพิจารณาโดยกรรมการบริ ษัท ซึ่งในขณะนัน้
บริ ษัทยังไม่มีการกําหนดข้ อบังคับที่เกี่ยวกับการทํารายการระหว่างกันเนื่องจากบริ ษัทยังมีสภาพเป็ นบริ ษัทจํากัด
และภายหลัง จากบริ ษั ท ได้ มี ก ารแต่ ง ตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว การอนุมัติ ร ายการระหว่ า งกัน ได้ มี
คณะกรรมการตรวจสอบร่ ว มในการพิ จ ารณาด้ ว ย โดยการพิ จ ารณาเข้ า ทํ า รายการระหว่ า งกัน ได้ คํ า นึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทเป็ นสําคัญ
บริ ษัทได้ มีการกําหนดมาตรการและขันตอนการอนุ
้
มตั ิรายการระหว่างกันโดยรายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึน้ ในอนาคตกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้ เสีย บริ ษัทจะให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณี ที่คณะกรรมการ
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ตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึน้ บริ ษัทจะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อ
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจ
ของคณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรื อผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ หรื อมีส่วนได้ เสียในการทํารายการ จะไม่มีสิทธิ ออกเสียงในการอนุมัติการทํารายการ
ระหว่างกันดังกล่าว
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการของบริ ษัทจะดูแลให้ บริ ษัทปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับ
การทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัทหรื อบริ ษัทย่อย เพื่อให้
การตัดสินใจเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้น
ทุกราย โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดัง กล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจํ าปี (แบบ 56-1)
รายงานประจําปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
11.4 นโยบายหรื อแนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกัน
หากบริ ษัทมีความจําเป็ นต้ องทํารายการระหว่างกันกับกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
บริ ษัทมีนโยบายที่จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจําเป็ นและความเหมาะสมของ
รายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชํานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น
บริ ษัทจะได้ ให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษัทเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว
เพื่อนําไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรื อผู้ถือหุ้นแล้ วแต่กรณี
นโยบายของบริษัทในการทํารายการระหว่างกันจําแนกตามประเภทรายการมีดงั นี ้
•
รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ อาทิ การซื ้อและขายสินค้ า วัตถุดิบ เป็ นต้ น โดย
การทํ า รายการดัง กล่า วจะต้ อ งมี เ งื่ อ นไขการค้ า และราคาที่ เ ป็ นธรรมและไม่ก่ อ ให้ เ กิ ด การถ่ า ยเท
ผลประโยชน์ ซึ่งเทียบเคียงได้ กับการทํารายการระหว่างบริ ษัทและบุคคลทั่วไป หรื อการทํารายการ
ระหว่างบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ กับบุคคลทั่วไป หรื อการทํารายการในลักษณะ
เดียวกับของผู้ประกอบการอื่นในธุรกิจ ทังนี
้ ้ บริษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณา
และให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าวเป็ นรายไตรมาส และจะ
ปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อ
ข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน
•

รายการอื่น ๆ นอกเหนือจากรายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติข้างต้ น เช่น รายการ
เกี่ยวกับการซื ้อขายทรัพย์สิน เป็ นต้ น บริ ษัทมีนโยบายให้ คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้พิจารณาและ
ให้ ความเห็นเกี่ยวกับเหตุผลและความจําเป็ นต่อการทํารายการดังกล่าว และจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทํารายการ
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ที่เกี่ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึง่ ทรัพย์สินที่สําคัญของบริ ษัท ทังนี
้ ้ บริ ษัทไม่มีนโยบายการ
ให้ ก้ ยู ืมเงินเพื่อให้ บคุ คลที่อาจมีความขัดแย้ งทางผลประโยชน์นําไปประกอบธุรกิจหรื อดําเนินงานแทน
บริษัท
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะปฏิบตั ิให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และ
ข้ อบังคับ ประกาศ คําสัง่ หรื อข้ อกําหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกําหนด
เกี่ยวกับการทํารายการที่เกี่ ยวโยงกันและการได้ มาหรื อจําหน่ายไปซึ่งทรั พย์สินที่สําคัญของบริ ษัท เพื่อให้ การ
ตัดสินใจเข้ าทํารายการดังกล่าวไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สงู สุดแก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก
ราย โดยบริ ษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจําปี (แบบ 56-1) รายงาน
ประจําปี ของบริ ษัท และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท
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