บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

11. รายการระหว่างกัน
11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557
บริษทั มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้
ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. PT. Sappe Indonesia (“Sappe Indo”)

-

2. Sappe Europe s.r.o. (“Sappe Europe”)

-

3. บริษัท เซปเป้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (“Sappe
Corp”)

-

4. บริษัท โตโยกซ์ เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด
(“โตโยกซ์”)

-

5. บริษัท ฮำยำชิ โปรดักส์ จำกัด (“ฮำยำชิ”)

-

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

Update ข้อมูลปี 2556 และไตรมำสที่ 1/2557

ความสัมพันธ์
Sappe Indo ประกอบธุรกิจนำเข้ำและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
Sappe Indo เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 60.00 และผู้ถือหุ้นชำวอินโดนีเซีย 1 รำย ร้อยละ 40.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Indo
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 23 กันยำยน 2556)
Sappe Europe ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยเครื่องดื่มเพื่อสุขภำพ
Sappe Europe เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 60.00 และผู้ถือหุ้นชำวสโลวำเกีย 2 รำย รวมร้อยละ 40.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe
Europe (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 11 ตุลำคม 2556)
Sappe Corp ปัจจุบันไม่ได้ประกอบกิจกำรและได้ลดทุนเพื่อรอกำรชำระบัญชีต่อไป
Sappe Corp มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท ได้แก่ กลุ่มรักอริยะพงศ์ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และถือหุ้นทั้งหมดใน Sappe Corp โดยนำยอนันท์
รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นใน Sappe Corp ร้อยละ 50.00 และนำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ นำงสำวปิยจิต รัก
อริยะพงศ์ และนำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นใน Sappe Corp รำยละร้อยละ 10.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Corp (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30
กันยำยน 2556)
Sappe Corp มีกรรมกำรผูม้ ีอำนำจลงนำมร่วมกันกับบริษัท คือ นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
โตโยกซ์ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยท่ออุตสำหกรรม
โตโยกซ์ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และถือหุ้นในโตโยกซ์ ร้อยละ 69.998 ประกอบด้วยนำย
อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นโตโยกซ์ร้อยละ 69.996 นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ ร้อยละ 0.001 และนำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ ร้อยละ 0.001 ของทุนชำระ
แล้วของโตโยกซ์ (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 14 พฤศจิกำยน 2556)
โตโยกซ์ มีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมร่วมกันกับบริษัท คือ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
ฮำยำชิ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ฮำยำชิ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และถือหุ้นทั้งหมดในฮำยำชิ ประกอบด้วย นำยธนรัตน์
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ความสัมพันธ์
รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นฮำยำชิร้อยละ 28.75 นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ และนำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ถือหุ้นในฮำยำชิ รำยละ
ร้อยละ 23.75 ของทุนชำระแล้วของฮำยำชิ (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556)
ฮำยำชิ มีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมร่วมกัน คือ นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
สำมที ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยระบบสำยพำนลำเลียงในโรงงำนอุตสำหกรรม
สำมที มีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่คือ นำยอดิศั กดิ์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นสำมที ร้อ ยละ 99.86 ของทุนชำระแล้วของสำมที
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2556)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้ งหมดของบริษัท
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 15.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบัติกำรของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 15.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของ
บริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556)
กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงินของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 15.02 (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำย
ได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ผูถ้ ือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 19.91 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556)
ผูถ้ ือหุ้นของบริษัท โดยถือหุ้นร้อยละ 15.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและผู้ถือหุ้นของ Sappe Indo โดยถือหุ้นร้อยละ 40.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Indo (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 23
กันยำยน 2556)
BBB ประกอบธุรกิจก่อสร้ำงอำคำรทั่วไป
BBB มีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ คือนำยวีระวุธ ภู่ชนะกิจ ซึ่งถือหุ้น BBB ร้อยละ 90.00 ของทุนชำระแล้วของ BBB (สัดส่วนกำร
ถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้ว) เป็นสำมีของนำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่กำรเงิน
ของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 15.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม 2556)

6. บริษัท สำมที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“สำมที”)

-

76. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์

-

87. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

-

98. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์

-

109. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์

-

110. นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
121. นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
12.13. Mr. Hartono Susanteo

-

13. บริษัท แบงคอคเบสท์บำย กรุ๊ป จำกัด
(“BBB”)

-

14. บริษัท บีบบี ี วิชั่น จำกัด (“บีบีบี วิชั่น”)

- บีบีบี วิชั่น ประกอบธุรกิจวำงระบบสำธำรณูปโภคและจัดหำอุปกรณ์

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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-

บริษัท สำมที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“สำมที”)
15.14.

Italmarket Slovakia (“Italmarket”)

-

16.15. Slovakia Promotion, s.r.o.
(“Slovakia Promotion”)

-

17. Mr.Milan Bucek
18.16. Mr. Ing. Ivan Jezo

-

ความสัมพันธ์
บีบีบี วิชั่น มีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและผู้ถือหุ้นรำยใหญ่คือนำยวีระวุธ ภู่ชนะกิจ ซึ่งถือหุ้น บีบีบี วิชั่น ร้อยละ 40.00 ของทุนชำระแล้วของบีบีบี วิชั่น
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 เมษำยน 2556 ปัจจุบันไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นแล้ว ) เป็นสำมีของนำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรและประธำน
เจ้ำหน้ำที่กำรเงินของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 15.02 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 7 ตุลำคม
2556)
สำมที ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ำยระบบสำยพำนลำเลียงในโรงงำนอุตสำหกรรม
สำมที มีกรรมกำรผู้มีอ ำนำจลงนำมและผู้ถือ หุ้น รำยใหญ่คือ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นสำมที ร้อ ยละ 99.86 ของทุนชำระแล้วของสำมที
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2556)
Italmarket ประกอบธุรกิจจัดจำหน่ำยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่ม Italmarket มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr. Ing. Ivan Jezo โดยถือหุ้น Sappe
Europe ร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556) และถือหุ้นใน Italmarket ร้อยละ 17.17 ของ
ทุนชำระแล้วของ Italmarket (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน31 ธันวำคม 2556)
Slovakia Promotion ประกอบธุรกิจค้ำปลีก
Slovakia Promotion มีผู้ถือหุ้นร่วมกันกับ Sappe Europe คือ Mr.Milan Bucek โดยถือหุ้น Sappe Europe ร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe
Europe (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556) และถือหุ้นใน Slovakia Promotion ร้อยละ 100.00 ของทุนชำระแล้วของ Slovakia Promotion
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม30 กันยำยน 2556)
ผูถ้ ือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม30 กันยำยน 2556)
ผูถ้ อื หุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม30 กันยำยน 2556)

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. Sappe Indo

ลักษณะรายการ
ขำยสินค้ำ
- บริษัทขำยสินค้ำน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้ำวแบรนด์ “Mogu
Mogu” โดยคิดรำคำตลำด ซึ่งเป็นรำคำใกล้เคียงกับที่บริษัท
ขำยให้กับผู้แทนจำหน่ำยรำยอื่นๆ ในภูมิภำค

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557
30.24

211.56157.68

48.51

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ กำรขำยสิ น ค้ ำ ดั ง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรธุรกิจปกติเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำรำยอื่น
โดยมีกำรคิดรำคำขำยในรำคำตลำด จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี
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ลักษณะรายการ

ยอดคงค้ำง
- ลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้อื่น
- บริษัทมีรำยได้จำกค่ำประกัน ภัยสิน ค้ำ ส่งออกของบริษัท
โดยคิดรำคำทุน บวกเพิ่ มค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ น กำรและ
ประสำนงำน เนื่องจำกไม่ได้เป็นรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำ
หลักของบริษัท

-

ลูกหนี้อื่น/เงินลงทุน
- ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2555 บริษัท มียอดลูกหนี้อื่นจำกเงิน
จ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อหุ้นซึ่งบริษัทซื้อจำกนำยอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม
2555 จำนวน 360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุน
ที่จดทะเบียน ในรำคำซื้อรวม 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่ำ 11.11 ล้ำนบำท ดังรำยละเอียดในข้อ 7 ต่อมำ ณ
วันที่ 30 กันยำยน 2556 บริษัทจัดประเภทใหม่จำกลูกหนี้
อื่นจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อหุ้นมำเป็นเงินลงทุน เนื่องจำก Sappe
Indo ได้ทำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนชื่อผู้ถือหุ้น
แล้วในวันที่ 25 กันยำยน 2556)

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

16.28

134.11127.86

128.63

3.70

0.670.49

0.15

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยได้จำกค่ำประกันภัยสินค้ำ
ดังกล่ำว ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีผู้ให้บริกำรนี้ในตลำด
จำนวนมำก กำรทำรำยกำรเป็น เพี ยงกำรอำนวยควำมสะดวก
ให้แก่บริษัทย่อย อันเกี่ยวเนื่องกับกำรจัดส่งสินค้ำไปจำหน่ำยใน
ต่ ำ งประเทศซึ่ ง เป็ น ธุ ร กิ จ ปกติ ข องบริ ษั ท จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

11.11

11.11

11.11

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรซื้อ หุ้น สำมัญ ของ Sappe
Indo เป็นกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุ่มบริษัทเพื่อขจัด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยรำคำ
ซื้อ หุ้น ดัง กล่ ำ วเป็น รำคำที่ ใกล้เ คีย งกับ มูล ค่ำ ตำมบัญ ชี ซึ่ง ใน
ขณะนั้น Sappe Indo เพิ่งเริ่มประกอบธุรกิจและยังไม่มีรำยได้
มำกนั ก รำคำดั ง กล่ ำ วจึ ง เป็ น รำคำที่ เ หมำะสม อี ก ทั้ ง กำรท ำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อทำกำรตลำด
ร่วมกันกับ Sappe Indo ในรำคำที่ตกลงร่วมกัน

2. Sappe Europe

เจ้ำหนี้อื่น
- บริ ษั ท มี ย อดเจ้ ำ หนี้ อื่ น จำกกำรเรี ย กเก็ บ ค่ ำ ตั๋ ว เครื่ อ งบิ น
โรงแรมที่พักจำกกำรไปดูงำนที่ประเทศอินโอนีเซีย และค่ำ
โฆษณำสินค้ำในประเทศอินโดนีเซียที่ Sappe Indo จ่ำย
แทนบริษัท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น
- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ Sappe Europe ตำมสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่
1 มกรำคม 2554 จำนวน 0.26 ล้ำนยูโร อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ
4.00 ต่ อ ปี โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ หมุ น เวี ย นในกิ จ กำร
รวมถึงซื้อเครื่องจักรสำหรับบรรจุภัณฑ์
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด
ดอกเบี้ยรับ
รับชำระคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557
-

6.053.13

-

-

2.230.17

2.20

9.62
0.88
0.61
(11.11)
-

-

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อเพิ่มยอดขำยให้กับ
สินค้ำของบริษัทจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้กู้ยืมเงินดังกล่ำว
ถือ เป็น กำรให้ค วำมช่ วยเหลือ ทำงกำรเงิ น เพื่อ ให้ เกิ ด ควำม
คล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจโดยบริษัทได้รับดอกเบี้ยในอัตรำที่
สูงกว่ำอัตรำตลำดของกำรฝำกเงินทั่วไป และสูงกว่ำ ต้นทุนเงิน
กู้ยืมระยะสั้นของบริษัท ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

*เมื่อวันที่ 28 ธัน วาคม 2555 บริษัทได้ขายเงินให้กู้ยืมรวม
ดอกเบี้ยค้างรับ จานวน 0.28 ล้านยูโร หรือ เทียบเท่า 11.11
ล้านบาท ให้แก่กรรมการของบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ อย่างไรก็ตามบริษัท
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

2. Sappe Europe

ลักษณะรายการ
ไม่ได้รับเงินจากการขายเงินให้กู้ยืมดังกล่าว เนื่องจากในวัน
เดี ย วกัน นี้ บริ ษั ท ได้ ท าสัญ ญาหัก กลบหนี้ ที่ บ ริ ษั ท จะต้ อ ง
ได้รับจากการการขายเงินให้กู้ยืมนี้ เพื่อแลกกับภาระที่บริษัท
ต้องจ่ายตามสัญญาซื้อหุ้น Sappe Indo จานวน 0.36 ล้าน
เหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่า 11.11 ล้านบาท
ต่อมาเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ทาสัญญาซื้อหุ้น
และซื้อหนี้ของ Sappe Europe จากกรรมการของบริษัท คือ
นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานุ ภาพ รักอริยะพงศ์
โดยซื้อหุ้น Sappe Europe คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 60.00
ในราคาซื้อรวม 3,983 ยูโร หรือเทียบเท่า 0.16 ล้านบาท และ
ซื้อ หนี้ ของ Sappe Europe จ านวน 0.28 ล้า นนยูโ ร หรื อ
เทียบเท่า 11.36 ล้านบาท โดยรายการดังกล่าวบันทึกในงบ
การเงินรวม และถือเป็นการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กันของบริษัทตั้งแต่งวดไตรมาส 3 ปี 2556 เป็นต้นไป
ลูกหนี้อื่น
- บริ ษั ท มี ย อดลู ก หนี้ อื่น จำกเงิน จ่ ำ ยล่ วงหน้ ำ ค่ ำซื้ อ หุ้ น ของ
Sappe Europe ตำมสัญญำซื้อหุ้นจำกกรรมกำรของบริษัท คือ
นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุ ภำพ รักอริยะพงศ์
โดย ณ วันที่ 1 กรกฎำคม 2556 บริษัทซื้อหุ้น Sappe Europe
คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 60.00 ในรำคำซื้อรวม 3,983 ยูโร
หรือเทียบเท่ำ 0.16 ล้ำนบำท
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น/ยำว
- บริษัทให้กู้ยืมเงิน แก่ Sappe Europe เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

-

0.16

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.16

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้กู้ยืมเงินดังกล่ำว
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ลักษณะรายการ
2556 โดยบริษัทได้ทำสัญญำซื้อหนี้ของ Sappe Europe จำก
กรรมกำรของบริษัท คือ นำยอดิศั กดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำย
อำนุภำพ รักอริยะพงศ์ จำนวน 0.28 ล้ำนนยูโร อัตรำดอกเบี้ย
ร้อยละ 4.00 ต่อปี
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด
รับชำระคืนระหว่ำงงวด
ผลต่ ำ งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงอั ต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ทาสัญญาซื้อหุ้นและซื้อ
หนี้ของ Sappe Europe จากกรรมการของบริษัท คือ นายอดิ
ศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ โดยซื้อหุ้น
Sappe Europe คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อยละ 60.00 ในราคาซื้อ
รวม 3,983 ยูโร หรือเทียบเท่า 0.16 ล้านบาท และซื้อหนี้ของ
Sappe Europe จานวน 0.28 ล้านนยูโร หรือเทียบเท่า 11.36
ล้านบาท (คำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนำยน
2556)
ขำยสินค้ำ
- บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยวัตถุดิบ โดยคิดจำกรำคำทุนบวก
ส่วนเพิ่มประมำณร้อยละ 20-25 ซึ่งเป็นรำคำที่สูงกว่ำตลำด

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

-

10.9111.60
-

11.60
(0.10)

-

10.9111.60
0.230.11
1.140.96

11.50
0.11
1.24

4.95

3.012.28

1.33

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เกิดขึ้นจำกกำรซื้อ หุ้นและกำรซื้อหนี้ของ Sappe Europe จำก
กรรมกำร เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจในกลุ่มบริษัท
เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็น ว่ำ รำยกำรดังกล่ำ วเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติ ซึ่งบริษัทได้ประโยชน์ โดยมีกำรคิดรำคำในอัตรำสูง
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ลักษณะรายการ
เนื่องจำกควำมสำมำรถเข้ำถึงและจัดหำวัตถุดิบที่มีคุณภำพดี
สำหรับใช้ผลิตสินค้ำพรีเมียมซึ่งรำคำปลีกในต่ำงประเทศ
ค่อนข้ำงสูง
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ที่ Sappe Europe
จ่ำยแทนบริษัทไปก่อน เพื่อทำกำรตลำดร่วมกัน กับ Sappe
Europe ในรำคำที่ตกลงร่วมกัน

3. Sappe Corp

เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทมียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรเรียกเก็บค่ำโฆษณำสินค้ ำที่
Sappe Europe จ่ำยแทนบริษัท
ค่ำเช่ำเครื่องจักร
- บริ ษั ท เช่ ำ เครื่ อ งจั ก รจำก Sappe Corp ตำมสั ญ ญำเช่ ำ
เครื่องจักร เพื่อใช้ในกำรกระบวนกำรผลิตเริ่มตั้งแต่เดือ น
มกรำคม 2553 โดยสัญญำเช่ำมีอำยุครำวละ 1 ปี ชำระค่ำเช่ำ
เป็นรำยปี ในอัตรำค่ำเช่ำล่ำสุดปีละ 1.68 ล้ำนบำท ซึ่งต่อมำ
บริษัท ได้ซื้อ เครื่ อ งจัก รดัง กล่ำวจำก Sappe Corp ตำม
รำยละเอียดที่ปรำกฎในรำยกำรถัดไป บริษัท จึงไม่มีรำยกำร
เช่ำเครื่องจักรนี้อีกต่อไป

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

0.73

0.350.98

0.28

-

0.63

-

-

0.63

-

1.68

-

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
กว่ำตลำด จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล รวมทั้ง
กำรจ่ำยชดเชยค่ำเสียหำยของวัตถุดิบตำมสภำพและรำคำที่ตกลง
กัน มีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อเพิ่มยอดขำยให้กับ
สินค้ำของบริษัทจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำเครื่องจักรเพื่อใช้
ในกำรผลิตสินค้ำ ของบริษัท เป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิ จปกติ
ของบริ ษั ท โดยอั ต รำค่ ำ เช่ ำ เครื่ อ งจั ก รเป็ น รำคำที่ เ หมำะสม
เนื่องจำกอ้ำงอิงมำจำกรำคำทุนหักมูลค่ำซำกหำรด้วยจำนวนปีที่
ให้ เ ช่ ำ ของเครื่ อ งจั ก ร ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
เหมำะสมและมีรำคำยุติธรรม
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ซื้อเครื่องจักร
- บริ ษั ท ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รจำก Sappe Corp ส ำหรั บ ใช้ ใ น
กระบวนกำรผลิตสินค้ำ ติดตั้งอยู่ที่โรงงำนบำงชัน ในรำคำ
ตำมที่ตกลงร่วมกัน จำนวน 4.90 ล้ำนบำท โดยอ้ำงอิงจำก
มูล ค่ ำสุ ท ธิต ำมบัญ ชี ของเครื่อ งจัก ร ณ วั น ที่ 26 ธั น วำคม
2555 โดยเครื่องจักรนี้มีรำคำทุนเท่ำกับ 9.45 ล้ำนบำท มี
มูลค่ำซำกประมำณ 1.87 ล้ำนบำท มีอำยุกำรใช้งำนมำแล้ว 3
ปี คิดค่ำเสื่อมรำคำโดยวิธีเส้นตรงตำมเกณฑ์อำยุกำรใช้งำน
ประมำณ 5 ปี
ลูกหนี้อื่น
- บริษัทมียอดลูกหนี้อื่นจำกเงินทดลองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรจด
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในต่ำงประเทศแทน Sappe Corp
ซึ่ง Sappe Corp ได้จ่ำยชำระคืนแล้วในเดือน พฤศจิกำยน
2556

3. Sappe Corp

กำรทำสัญญำให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
บริษัทได้รับ อนุญำตให้ใ ช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำของ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

4.90

-

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรซื้อเครื่องจักรเพื่อใช้
ในกำรผลิตสินค้ำ ของบริษัท ทำให้บริษัทมีเครื่องจักรที่ จำเป็น
ต่อกระบวนกำรผลิตสินค้ำเพิ่มขึ้น ช่วยให้เกิดควำมคล่องตัวใน
กำรดำเนินงำนและลดควำมเสี่ ยงด้ำ นกำรจั ดหำเครื่อ งจักรให้
เพียงพอรองรับกับแผนกำรผลิตสินค้ำ โดยรำคำซื้อกำหนดจำก
มูลค่ำ ตำมบัญชีสุทธิที่เหลืออยู่ของเครื่องจักร ดังนั้นจึงเห็นว่ำ
กำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

1.50

-0.06

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรจ่ ำ ยเงิ น ทดลอง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรจดทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำในต่ำงประเทศที่
อยู่ภำยใต้ลิขสิทธิ์ของ Sappe Corp นั้น เป็นไปเพื่อให้เกิดควำม
คล่องตัวในกำรดำเนินกำร โดยบริษัทได้รับเงินทั้งหมดคืนใน
เวลำต่อ มำ อีกทั้งยังเป็น ผู้ได้รับประโยชน์โดยตรงจำกกำรใช้
เครื่องหมำยกำรค้ำที่ได้จดทะเบียนดังกล่ำว ซึ่ง Sappe Corp ได้
อนุญำตให้ บริษัทใช้เครื่อ งหมำยกำรค้ำโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยแต่
อย่ำงใด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

-

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรได้รับอนุญำตให้
ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ ตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำย
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Sappe Corp แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) สำหรับสินค้ำตำมที่
ระบุในสั ญญำ ซึ่ง เป็นเครื่อ งหมำยกำรค้ ำ ที่จดทะเบียนใน
ต่ำงประเทศทั้งหมด เป็นระยะเวลำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม
2556 จนถึง 30 กันยำยน 2576 เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรผลิต
จ ำหน่ ำ ย และโฆษณำกำรจ ำหน่ ำ ยสิ น ค้ ำ ของบริ ษั ท โดย
สำมำรถใช้ได้ทั้งในประเทศไทยและต่ำงประเทศทั่วโลก

4. โตโยกซ์

ทั้งนี้ บริษัทและ Sappe Corp อยู่ระหว่ำงกำรร่วมมือกันใน
กำรด ำเนิ น กำรจดทะเบีย นกำรอนุ ญ ำตให้ ใ ช้ เ ครื่อ งหมำย
กำรค้ำต่อนำยทะเบียนเครื่อ งหมำยกำรค้ำตำมเงื่อนไขของ
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพื่อรับโอนเครื่องหมำยกำรค้ำของ Sappe
Corp มำเป็น ของบริ ษัท ซึ่ง ต้อ งใช้ ระยะเวลำดำเนิน กำร
ค่อนข้ำงนำน คำดว่ำจะเสร็จสิ้นในปี 2558
รำยได้อื่น
- บริ ษั ท มี ร ำยได้ จ ำกกำรให้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ อ ำคำรส ำนั ก งำนและ
ค่ำบริกำรส่วนกลำงที่ถ นนพระรำม 9 พื้นที่ประมำณ 200
ตำรำงเมตร ในรำคำค่ำเช่ำพื้นที่เดือนละ 30,000 บำท และ
ค่ำบริกำรเดือนละ 30,000 บำท คิดเป็นค่ำเช่ำและค่ำบริกำร
อัตรำเฉลี่ยเท่ำกับ 300 บำทต่อตรม.ตำรำงเมตร ซึ่งเป็นรำคำที่
สูงกว่ ำ รำคำอัต รำที่บ ริษัท เช่ำ ส ำนั ก งำนพื้ น ที่ดั งกล่ำ วจำก
บุค คลภำยนอกที่ ค่ ำเช่ ำ เฉลี่ ย เท่ ำ กั บ 103.20 บำทต่อ ตรม.
ตำรำงเมตร ซึ่งและเป็นสูงกว่ำรำคำตลำดที่เทียบเคียงได้กับ
รำคำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของกำรเช่ำพื้นที่อำคำรที่มีลักษณะ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

0.72

0.36

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
กำรค้ำ และกำรรับโอนเครื่องหมำยกำรค้ำดั งกล่ำว มีควำม
จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิ จของบริษั ท
โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใดๆ จำกกำรใช้หรือรับ
โอนเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำว

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้เช่ำพื้นที่อำคำร
สำนักงำนเพื่อบริหำรพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์
มีควำมเหมำะสม โดยรำคำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นรำคำตลำด
และเป็นรำคำที่ไม่ต่ำกว่ำค่ำเช่ำที่บริษัทจ่ำยให้แก่บุคคลภำยนอก
เพื่อกำรเช่ำอำคำรดังกล่ำวโดยคำนวณจำกพื้นที่ที่เท่ำกัน ดังนั้น
จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
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ใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งรำคำค่ำเช่ำ
สำนักงำนบริเวณถ.พระรำม 9 มีรำคำค่ำเช่ำประมำณ 230 250 บำทต่อตรม.ตำรำงเมตร ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์
จำกกำรให้ เ ช่ำ ช่ วงพื้ น ที่ ดั งกล่ ำว อย่ ำ งไรก็ต ำม บริษั ท ได้
ยกเลิกสัญญำเช่ำดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2556
- บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรถยนต์ เก่ำ ยี่ห้อโตโยต้ำ วีโก้ ซึ่ง
บริษัทไม่ได้ใช้งำนแล้ว ให้แก่โตโยกซ์ โดยกำรประกำศขำย
ในรำคำตลำด ที่เท่ำกับ 330,000 บำท
ยอดคงค้ำง
- ลูกหนี้อื่น
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำคลังสินค้ำของโตโยกซ์ ตั้งแต่เดือนมกรำคม
2553 ในรำคำเดือนละ 56,000 บำท ต่อมำมีกำรปรับลดค่ำเช่ำ
ลงตั้งแต่เดือนสิงหำคม 2555 เหลือรำคำเดือนละ 30,000 บำท
สำหรับ กำรเช่ำคลังสิน ค้ำที่ ซอยเสรีไทย 85 ขนำดพื้น ที่
1,548 ตำรำงเมตร อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี (สำมำรถต่ออำยุได้ครั้ง
ละ 1 ปี) เพื่อใช้เป็น สถำนที่จัดเก็บสินค้ำก่อนส่งต่อให้ลูกค้ำ
รวมทั้งใช้ในกำรเข้ำออกและจอดยำนพำหนะต่ำงๆ ซึ่งอัตรำ
ค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคียงกับค่ำเช่ำในพื้นที่ใกล้เคียง
กัน ทั้งนี้ บริษัทได้ยกเลิกสัญญำเช่ำดังกล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 1
กันยำยน 2556

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

0.33

0.33-

-

0.06

-

-

0.54

0.24

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรขำยรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้
งำนแล้ วของบริ ษัท ในรำคำตลำด มีค วำมสมเหตุส มผลและมี
รำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่คลังสินค้ำ
ดังกล่ำว มีควำมจำเป็นเนื่อ งจำก บริษัทไม่มีส ถำนที่สำหรับ
จัดเก็ บสิน ค้ำที่ เ พียงพอต่อ กำรประกอบธุ รกิจ ของบริษัท โดย
อัตรำค่ำเช่ำเป็นรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
เหมำะสมและมีรำคำยุติธรรม

หน้ำ 135

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
- บริ ษั ท มี ย อดซื้ อ อุ ป กรณ์ โ รงงำนจำกโตโยกซ์ เ พื่ อ ใช้ ใ น
กระบวนกำรผลิตของบริษัท โดยรำคำที่ซื้อเป็นรำคำตลำดที่
เทียบเคียงได้กับกำรซื้อจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น

5. ฮำยำชิ

ยอดคงค้ำง
- เจ้ำหนี้อื่น
ขำยสินค้ำ
- บริษัทขำยสินค้ำโดยคิดรำคำตลำด ซึ่งเป็นรำคำใกล้เคียงกับ
ที่บริษัทขำยให้กับคู่ค้ำรำยอื่นๆ
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้อื่น
- บริษัท มีรำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่อำคำรส ำนั กงำนที่ถ นน
พระรำม 9 และพื้นที่คลังสิน ค้ำ ของโรงงำนคลอง 13 และ
ค่ำบริกำรส่วนกลำง พื้นรวมที่ประมำณ 130 ตำรำงเมตร ใน
รำคำค่ำเช่ำพื้นที่เดือนละ 20,000 บำท และค่ำบริกำรเดือนละ
10,000 บำท ตำมลำดับ ซึ่งเป็นรำคำตลำด ใกล้เคียงกับรำคำ
ค่ำเช่ำและค่ำบริกำรของอำคำรที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน และ
อยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน นอกจำกนี้ยังมีรำยได้จำกค่ำบริหำร
จัดกำรสิน ค้ำในอัตรำ 80 บำทต่อ 1 ลัง พื้น ที่ป ระมำณ 30
ตำรำงเมตร ในรำคำค่ำเช่ำพื้นที่เดือนละ 10,000 บำท และ
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557
0.42
0.44
0.06
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรซื้ออุปกรณ์เพื่อใช้ใน
กระบวนกำรผลิตของบริษัทเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดยรำคำซื้อ
เป็ น รำคำตลำด สำมำรถเที ย บเคี ย งได้ กั บ กำรซื้ อ จำก
ผู้ป ระกอบกำรรำยอื่ น ดั ง นั้น จึ ง เห็น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
เหมำะสมและมีรำคำยุติธรรม
0.27

-0.18

0.07

-

0.02

-

-

0.02

-

0.40

0.520.39

0.13

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ กำรขำยสิ น ค้ ำ ดั ง กล่ ำ วเป็ น
รำยกำรธุรกิจปกติเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำรำยอื่น
โดยมีกำรคิดรำคำขำยในรำคำตลำด จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้เช่ำพื้นที่อำคำร
สำนักงำนและคลังสินค้ำ เพื่อบริหำรพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่ำว
ให้เกิดประโยชน์ มีควำมเหมำะสม โดยรำคำที่ให้เช่ำเป็นรำคำที่
ใกล้เคียงกับรำคำตลำดหรือ รำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำ
รำยกำรมีควำมเหมำะสมและมีรำคำยุติธรรม
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6. นำยอนันท์ รักอริยะ
พงศ์

ลักษณะรายการ
ค่ำบริก ำรเดือ นละ 10,000 บำท คิ ดเป็น อั ตรำเฉลี่ย เท่ ำกั บ
666.67 บำทต่อ ตำรำงเมตร เนื่ อ งจำกเป็ น กำรให้เ ช่ำ พื้น ที่
ขนำดเล็กจึงคิดอัตรำค่ำเช่ำที่สูง โดยเป็นรำคำที่สูงกว่ำมำก
เมื่ อ เป รี ยบ กั บ อั ตร ำ ที่ บ ริ ษั ท เช่ ำ พื้ น ที่ ดั ง ก ล่ ำ วจำ ก
บุคคลภำยนอกที่เท่ำกับ 103.20 บำทต่อตำรำงเมตร และสูง
กว่ ำ รำคำตลำด ส ำหรั บ กำรเช่ ำ พื้ น ที่ อ ำคำรที่ มี ลั ก ษณะ
ใกล้เคียงกัน และอยู่ในละแวกใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรำคำค่ำเช่ำ
ประมำณ 230 - 250 บำทต่อ ตำรำงเมตร ท ำให้บริษัทได้รับ
ประโยชน์จำกกำรให้เช่ำช่วงพื้นที่ดังกล่ำว
- บริษัท มีรำยได้จำกกำรให้เช่ ำพื้น ที่ คลังสิ น ค้ำ ของโรงงำน
คลอง 13 พื้นที่ประมำณ 100 ตำรำงเมตรในรำคำค่ำเช่ำเดือน
ละ 10,000 บำท คิดเป็นอัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 100 บำทต่อตำรำง
เมตร ซึ่งเท่ำกับ รำคำตลำดตำมกำรประเมิน ของผู้ป ระเมิน
รำคำทรัพย์สินอิสระ คือ บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท
แอฟแฟร์ ส จ ำกั ด ซึ่ ง ได้ ป ระเมิ น รำคำ เมื่ อ วั น ที่ 30
กรกฎำคม 2556 ด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด
- นอกจำกนี้ บริษัทยังมีรำยได้จำกค่ำบริหำรจัดกำรสิน ค้ำใน
อัตรำ 80 บำท ต่อ 1 ลัง
ยอดคงค้ำง
- ลูกหนี้อื่น
เงินกู้ยืมระยะสั้นจำกกรรมกำร
- ในเดือนธันวำคม 2554 บริษัทได้ทำสัญญำกู้ยืมเงินระยะสั้น
และออกตั๋วสัญญำใช้เงินเพื่อกู้ยืมเงินจำกนำยอนันท์ รักอริยะ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

0.03

0.04

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.05
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรกู้ยืมเงินดังกล่ำวเป็น
รำยกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน เกิดขึ้นจำกควำมจำเป็น
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6. นำยอนันท์ รักอริยะ
พงศ์

ลักษณะรายการ
พงศ์ จำนวนรวม 256.0 ล้ำนบำท เพื่อใช้เป็นเงินหมุนเวียนใน
กิจกำรของบริษัท โดยไม่มีค่ำใช้จ่ำยดอกเบี้ยใดๆ ทั้งนี้ ใน
ระหว่ำงปี 2555 บริษัทได้ชำระคืนเงิน กู้ยืมดังกล่ำวแล้วทั้ง
จำนวน
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้เพิ่มระหว่ำงงวด
ชำระคืนระหว่ำงงวด
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย
ค่ำเช่ำ
- บริ ษั ท เช่ ำ ที่ ดิ น พร้ อ มโรงงำนที่ บ ำงชั น เนื้ อ ที่ 2 ไร่ 1 งำน
88.20 ตำรำงวำ ตำมสั ญ ญำเช่ ำ ที่ ดิน เริ่ มตั้ ง แต่ 1 มกรำคม
2555 อำยุสัญญำเช่ำ 6 เดือนและสำมำรถต่ออำยุสัญญำเช่ำได้
โดยชำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ในอัตรำเดือนละ 300,000 บำท
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่
25 กัน ยำยน 2556 มีมติอ นุ มัติให้บ ริษัท ท ำสัญญำเช่ำที่ดิ น
ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นสัญญำเช่ำระยะยำว อำยุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1
ตุลำคม 2556 จนถึง 30 กันยำยน 2559 ซึ่งมีผลให้สัญญำเช่ำ
ฉบับเดิมสิ้นสุดลง โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเริ่มต้นเดือนละ 389,136
บำท (รำยละเอียดปรำกฏในข้อ 11.2)
กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
- บริษัทมีวงเงิน กู้ยืมกับ สถำบัน กำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ ง
ได้แก่ วงเงิน เบิกเกิน บั ญชี ตั๋ วสัญญำใช้ เงิน เลตเตอร์อ อฟ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
และเพื่อควำมคล่องตัวในกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นกำรกู้ยืมเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร ซึ่งเป็นกำรให้กู้เปล่ำโดยบริษัท
ไม่ต้องจ่ำยดอกเบี้ยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ดังนั้นจึงเห็นว่ำ
กำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

256.0
(256.0)
-

-

3.60

3.872.70

1.17

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำที่ดินพร้อมอำคำร
โรงงำนเพื่อใช้ในกำรประกอบธุรกิจและผลิตสินค้ำดังกล่ำว โดย
ที่บริษัทไม่ต้องจัดหำเงินทุนจำนวนมำกเพื่อลงทุนในที่ดินและ
สิ่งปลูก สร้ำงดั งกล่ำ ว และสำมำรถจัดสรรเงิน ทุนที่มีอ ยู่อ ย่ำ ง
จำกัดไปใช้ลงทุนด้ำนอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท
โดยอัตรำค่ำเช่ำที่ดินพร้อมอำคำรโรงงำนเป็นรำคำที่ใกล้เคียงกับ
รำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีสมเหตุสมผลและมี
รำคำยุติธรรม

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรใช้ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงค้ำประกันวงเงิน กู้ยืมของบริษัท เป็นไปตำมเงื่อนไขปกติ
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ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

เครดิต และ/หรือ ทรัสต์รีซีท วงเงินรวม 125 ล้ำนบำท กำร
กู้ยืมดังกล่ำว นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้
ถือ หุ้น ของบริษัทได้ค้ำประกัน วงเงิน ดังกล่ำว โดยใช้ที่ดิน
และสิ่ ง ปลู ก สร้ ำ งบำงส่ ว นของโรงงำนบำงชั น ซึ่ ง เป็ น
กรรมสิ ท ธิ์ ของกรรมกำรโดยไม่ไ ด้คิ ดค่ ำตอบแทนกำรค้ ำ
ประกันจำกบริษัทแต่อย่ำงใด

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรใช้ที่ดิน
บริษัทได้รับอนุญำตจำกนำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ โดยกำรทำ
หนังสือให้ควำมยินยอมแก่บริษัทในกำรใช้ที่ดิน ตั้งอยู่ บน
โฉนดเลขที่ 152089 เลขที่ดิน 1881 หน้ำสำรวจ 20799 ตำบล
ลำดพร้ำว อำเภอบำงกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร เนื้อที่ดิน
44 ตำรำงวำ เพื่อใช้ในกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำสินค้ำของบริษัท
7. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ์, นำยอำนุภำพ รัก
อริยะพงศ์

ซื้อเงินลงทุนใน Sappe Indo (บริษัทซื้อหุ้น Sappe Indo จำก
กรรมกำร ตำมสัญญำซื้อหุ้น Sappe Indo)
- เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญำซื้อหุ้นสำมัญ
ของ Sappe Indo จำกนำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำย
อำนุ ภ ำพ รั ก อริ ย ะพงศ์ จ ำนวน 180 หุ้ น และ 180 หุ้ น
ตำมลำดับ รวมทั้งสิ้นจำนวน 360 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนรวม
ร้อยละ 60.00 ในรำคำซื้อรวม 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือ
เทียบเท่ำ 11.11 ล้ำนบำท และในวัน เดียวกัน บริษัทได้ท ำ
“สัญญำซื้อหนี้” (เพื่อขำยลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของกำรให้สินเชื่อของธนำคำร และบริษัทมีควำมจำเป็นในกำร
ใช้เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้
ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รส ำหรั บ ผลิ ต สิ น ค้ ำ โดยบริ ษั ท ไม่ มี ก ำรจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนกำรใช้สินทรัพย์เข้ำค้ำประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ซึ่ง
รำยกำรดั ง กล่ ำ วมี ค วำมสมเหตุ ส มผลและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ
บริษัท ดังนั้น จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม

-

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรดังกล่ำว
มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยที่บริษัทไม่มี
ค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด-

11.11

-

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ควำมเห็นว่ำ กำรซื้อ หุ้นสำมัญของ
Sappe Indo ดังกล่ำวเป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจในกลุ่ม
บริษัท เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ใน
อนำคต ส่วนรำคำซื้อหุ้นสำมัญใช้รำคำทุนเนื่อ งจำกบริษัทเพิ่ง
เริ่มประกอบธุรกิจจึงยังไม่มีรำยได้มำกนัก รำคำดังกล่ำวจึงเป็น
รำคำที่เหมำะสม ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผล
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มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ให้แก่กรรมกำร) เพื่อหักกลบกับเงินที่ต้องจ่ำยค่ำหุ้น Sappe
Indo ให้แก่กรรมกำรดังกล่ำว ซึ่งในกำรนี้บริษัท จึงได้ท ำ
“สัญญำหักกลบหนี้ ” กับกรรมกำรดังกล่ำวเพื่อหักกลบกับ
เงินที่จะได้รับตำม “สัญญำซื้อหนี้”

7. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ์, นำยอำนุภำพ รัก
อริยะพงศ์

สัญญำซื้อหนี้ (บริษัทขำยลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe
ให้แก่กรรมกำร)
- เมื่อ วั น ที่ 28 ธัน วำคม 2555 บริ ษัท ได้ ท ำสัญ ญำซื้อ หนี้ กั บ
กรรมกำรของบริษัท คือ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำย
อำนุภำพ รักอริยะพงศ์ โดยที่บ ริษัท ตกลงขำยเงินให้กู้ยืมที่
บริษัทให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe ตำมสัญญำเงินกู้เมื่อวันที่ 1
มกรำคม 2554 ให้กับกรรมกำรดังกล่ำว จำนวนรวม 0.28
ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 11.11 ล้ำนบำท
สัญญำหักกลบหนี้
- เมื่อวันที่ 28 ธันวำคม 2555 บริษัทได้ทำสัญญำหักกลบหนี้
กับนำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
โดยบริษัทตกลงที่จะหักกลบภำระที่ต้องจ่ำยตำมสัญญำซื้อ
หุน้ Sappe Indo จำนวน 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ำ
11.11 ล้ำนบำท กับเงินที่จะได้รับตำมสัญญำซื้อหนี้ จำนวน
0.28 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 11.11 ล้ำนบำท
สัญญำซื้อหุ้น Sappe Europe (บริษัทซื้อหุ้น Sappe Europe จำก
กรรมกำร)
สัญญำซื้อหนี้ (บริษัทซื้อ ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

11.11

-

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ ำ กำรขำยเงินให้กู้ยืม ที่
บริษัทให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe ให้กับกรรมกำร เป็นกำรปรับ
โครงสร้ำงเงินให้กู้ยืมจำกบริษัทไปยังผู้ถือหุ้น คือ นำยอดิศักดิ์
รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ โดยรำคำขำยนั้นคิด
จำกเงินต้นบวกดอกเบี้ยค้ำงรับจนถึงวันที่ขำยซึ่งเป็ นรำคำที่มี
ควำมเหมำะสม ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำม
สมเหตุสมผล

-

-

-

0.16

-

11.36

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรทำสัญญำหักกลบหนี้
ดัง กล่ ำว เป็ นผลต่อ เนื่ อ งมำจำกกำรทำ “สัญ ญำซื้ อ หุ้ น ” กั บ
กรรมกำร และหักกลบกับเงิ นที่จะได้รั บตำม “สัญ ญำซื้อ หนี้ ”
เพื่อ เป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิ จในกลุ่มบริษัท เพื่ อ ขจั ด
ควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต ดังนั้น
จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรซื้อหุ้น และกำรซื้อ
หนี้ ของ Sappe Europe จำกกรรมกำร เพื่ อ เป็ นกำรปรั บ
โครงสร้ำงทำงธุร กิจในกลุ่มบริษัท เพื่อ ขจั ดควำมขัดแย้งทำง
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คืนจำกกรรมกำร)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำซื้อหุ้นและซื้อ
หนี้ของ Sappe Europe จำกกรรมกำรของบริษัท คือ นำยอดิ
ศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ โดยซื้อหุ้น
Sappe Europe คิดเป็นสัดส่วนรวมร้อ ยละ 60.00 ในรำคำซื้อ
รวม 3,983 ยูโร หรือเทียบเท่ำ 0.16 ล้ำนบำท และซื้อหนี้ของ
Sappe Europe จำนวน 0.28 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 11.36 ล้ำน
บำท (คำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 28 มิถุนำยน 2556)
โดยรำยกำรดังกล่ำวบันทึกในงบกำรเงินรวม และถือเป็นกำรทำ
รำยกำรกับบุคคลที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทตั้งแต่งวดไตรมำส 3
ปี 2556 เป็นต้นไป

8. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์,
นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
และนำยธนรัตน์ รักอริยะ
พงศ์

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ในอนำคต ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำ
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล

สรุปรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรซื้อหุ้น ซื้อ/ขำยหนี้ และกำรหักกลบลบหนี้ จำกกำรเข้ำทำสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงไว้ในข้อ 11.3
ค่ำเช่ำ
- บริษัทเช่ำที่ดิน ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงงำนคลอง 13 เนื้อที่รวม 97 ไร่
3.60
4.363.60
0.77
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวมี
3 งำน 49 ตำรำงวำ ตำมสัญญำเช่ำที่ดินเริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม
ควำมจำเป็น เนื่องจำกบริษัทได้ลงทุนก่อสร้ำงอำคำรโรงงำนบน
2555 อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี และสำมำรถต่อ อำยุสัญญำเช่ำได้
พื้นที่เช่ำดังกล่ำว และมีกำรใช้งำนอำคำรโรงงำนผลิตสินค้ำมำ
โดยชำระค่ำเช่ำเป็นรำยเดือน ในอัตรำเดือนละ 300,000 บำท
โดยตลอด ซึ่งปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรลงทุนเครื่องจักร
สำหรับค่ำเช่ำในปี 2555 และอัตรำเดือ นละ 400,000 บำท
เพิ่มเติมเพื่อรองกำลังกำรผลิตที่มำกขึ้น ซึ่งหำกบริษัทหำที่ดินเช่ำ
สำหรับค่ำเช่ำในปี 2556
ใหม่ บริ ษัทจะต้อ งจั ดหำเงิน ทุนเพื่อ ใช้ใ นกำรก่อ สร้ำ งอำคำร
โรงงำนใหม่ หรือหำที่เช่ำใหม่พร้อมอำคำรโรงงำน ซึ่งค่ำเช่ำที่
อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่
จ่ำยจะแพงขึ้นเนื่อ งจำกต้อ งเพิ่มกำรเช่ำอำคำรด้วย นอกจำกนี้
25 กัน ยำยน 2556 มีมติอ นุ มัติให้บ ริษัท ท ำสัญญำเช่ำที่ดิ น
อั ต รำค่ ำ เช่ ำ เช่ ำ ที่ ดิ น เป็ น รำคำที่ ใ กล้ เ คี ย งกั บ รำคำตลำด ซึ่ ง
ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นสัญญำเช่ำระยะยำว อำยุ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1
ประเมิ น โดยผู้ป ระเมิ นรำคำอิ ส ระที่ ได้ รั บควำมเห็น ชอบจำก

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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ตุลำคม 2556 จนถึง 30 กันยำยน 2576 ซึ่งมีผลให้สัญญำเช่ำ
ฉบับเดิมสิ้นสุดลง โดยมีอัตรำค่ำเช่ำเริ่มต้นเดือนละ 255,000
บำท
เมื่อวันที่ 19 พฤษภำคม 2557 มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำเช่ำ
โดยปรับลดอัตรำค่ำเช่ำจำกเดิม 255,000 บำทต่อเดือน เหลือ
153,000 บำทต่อเดือน และแก้ไขอัตรำกำรขึ้นค่ำเช่ำในปีที่ 2
- 20 จำกร้อ ยละ 3.33 ต่อ ปี เป็น 2.00 ต่อ ปี โดยมีผลตั้งแต่
เดือนมิถุนำยน 2557 เป็นต้นไป
(รำยละเอียดปรำกฏในข้อ 11.2)
กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
- บริษัท มีวงเงิน กู้ยืมกับ สถำบัน กำรเงิน ในประเทศ 2 แห่ ง
ได้แก่ วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสั ญญำใช้เงิน เลตเตอร์ออฟ
เครดิต และ/หรือ ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะยำว วงเงินรวม
635 ล้ำนบำท กำรกู้ยืมดังกล่ำว นำยอนัน ท์ รักอริยะพงศ์
นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ นำย
อำนุภำพ รักอริยะพงศ์ นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์ และนำย
ธนรัต น์ รัก อริยะพงศ์ ซึ่งเป็น กรรมกำรและผู้ถือ หุ้ น ของ
บริษัทได้ค้ำประกันวงเงินดังกล่ำว โดยใช้ที่ดิน ต.บำงพลวง
อ.บ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี และ ที่ดิน ต.พืชอุดม อ.ลำลูกกำ
จ.ปทุม ธำนี (คลอง 13) ซึ่ งเป็ น กรรมสิท ธิ์ของกรรมกำร
และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค้ำประกัน จำกบริษัท แต่
อย่ำงใด

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

-

-ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์
และมีปรับค่ำเช่ำขึ้นปีละ 3 - 5% ตำมภำวะเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงเห็น
ว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล และรำคำค่ำ
เช่ำดังกล่ำวเป็นอัตรำค่ำเช่ำที่เหมำะสม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรใช้ที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงค้ำประกันวงเงิน กู้ยืมของบริษัท เป็นไปตำมเงื่อนไขปกติ
ของกำรให้สินเชื่อของธนำคำร และบริษัทมีควำมจำเป็นในกำร
ใช้เงินกู้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึ งใช้
ซื้ อ เครื่ อ งจั ก รส ำหรั บ ผลิ ต สิ น ค้ ำ โดยบริ ษั ท ไม่ มี ก ำรจ่ ำ ย
ค่ำตอบแทนกำรใช้สินทรัพย์เข้ำค้ำประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ซึ่ง
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท
ดังนั้น จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสม
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง
9. Mr. Hartono Susanteo

9. Mr. Hartono Susanteo

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย - Sappe Indo มีเงินทดรองจ่ำยให้แก่ Mr.
Hartono Susanteo จำนวน 370.66 ล้ำนรูเปียห์ หรือเทียบเท่ำ
1.15 ล้ำนบำท (คำนวณโดยใช้อัตรำถัวเฉลี่ย ณ วันสิ้นงวด)
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของ Sappe Indo
เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทย่อ ย - Sappe Indo มียอดเจ้ำหนี้ อื่นจำกเงินจ่ำย
ล่วงหน้ำค่ำซื้อหุ้นที่ผู้ถือ หุ้นซึ่งเป็นกรรมกำรของ Sappe
Indo ลงทุนเพิ่มร้อยละ 40 ของกำรเพิ่มทุน ซึ่ง Sappe Indo
อยู่ระหว่ำงกำรดำเนินกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนกับหน่วยงำน
รำชกำร
- บริษัทย่อ ย - Sappe Indo มียอดเจ้ำหนี้ อื่น จำกกำรที่
กรรมกำรของบริษั ท ย่อ ยส ำรองจ่ำ ยค่ ำใช้ จ่ำยในกำรขำย
แทนบริษัทย่อย

10. BBB

ค่ำก่อสร้ำงโรงงำนคลอง 13
- บริษัทได้ท ำสัญญำว่ำจ้ำง BBB ก่อ สร้ำงโรงงำนคลอง 13
เพื่อใช้เป็นสถำนที่ประกอบธุรกิจและผลิตสินค้ำของบริษัท
โดยมีค่ำจ้ำงทั้งโครงกำรจำนวน 109.90 ล้ำนบำท ซึ่งกำร
ว่ำจ้ำงดังกล่ำวบริษัท ได้มีกำรเปรียบเทียบคุณ สมบัติและ
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557
-

-

5.73

-

-

-

0.174.64

0.19

34.89

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ เงินทดรองจ่ำยดังกล่ำ ว
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของ Sappe Indo มีควำมเหมำะสม และ
เป็นประโยชน์ต่อกิจกำรของ Sappe Indo

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผล โดยเป็นกำรเพิ่มทุนตำมปกติของ Sappe Indo ที่
เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเข้ำไปลงทุนในบริษัทย่อยดังกล่ำว หำกแต่
ยั ง ไม่ มี ก ำรน ำเงิ น ที่ ไ ด้ จ ำกกำรเพิ่ ม ทุ น ไปจดทะเบี ย นกั บ
หน่วยงำนรำชกำร จึงต้องบันทึก เงินจ่ำยค้ำหุ้นล่วงหน้ำในส่วน
ของผู้ร่วมทุนอื่นเป็นรำยกำรเจ้ำหนี้อื่น
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ เจ้ำหนี้อื่นดังกล่ำวเกิด
จำกกำรที่กรรมกำรของ Sappe Indo สำรองเงินจ่ำยค่ำใช้จ่ำยใน
กำรขำยแทน Sappe Indo เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมปกติ
ดังนั้นรำยกำรดังกล่ำวจึงมีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อ
กิจกำรของ Sappe Indo
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็ นว่ ำ กำรก่ อ สร้ำ งโรงงำน
คลอง 13 เพื่อ เป็ นสถำนที่ป ระกอบธุ ร กิจ และผลิ ต สิ นค้ ำ ของ
บริษัท จะสำมำรถรองรับกับกำรขยำยกำลังกำรผลิตทั้งสินค้ำและ
บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งทดแทนกำรว่ำจ้ำงว่ำผลิตบำงส่วน
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

รำคำกั บ ผู้ รั บ เหมำรำยอื่ น ๆ และเห็ น ว่ ำ BBB มี ค วำม
เหมำะสมที่สุด

11. บีบีบี วิชั่น

12. สำมที

12.13.

Italmarket

ค่ำก่อสร้ำงวำงระบบน้ำประปำ
- บริษัทได้ทำว่ำจ้ำง บีบีบี วิชั่น ให้ก่อสร้ำงระบบน้ำประปำ
ซึ่งรวมถึงค่ำอุป กรณ์ต่ำงๆ ที่ใช้ประกอบกำรติดตั้งระบบ
น้ำประปำของโรงงำนคลอง 13 โดยมีค่ำจ้ำงทั้งโครงกำร
จำนวน 6.05 ล้ำนบำท ซึ่งกำรว่ำจ้ำงดังกล่ำวบริ ษัทได้มีกำร
เปรียบเทียบคุณสมบัติและรำคำกับผู้รับเหมำรำยอื่นๆ และ
เห็นว่ำ บีบีบี วิชั่น มีควำมเหมำะสมที่สุด
ค่ำซื้ออุปกรณ์
- บริษัทมียอดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตของ
บริษัท โดยรำคำที่ซื้อเป็นรำคำตลำดที่เทียบเคียงได้กับกำร
ซื้อจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น
ค่ำบริกำร
- บริษั ท มีค่ ำใช้ บ ริก ำรในกำรขนส่ง และติดตั้ ง อุป กรณ์ ใน
อัตรำค่ำใช้บริกำรที่เทียบเคียงได้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น
เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทมียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรซื้ออุปกรณ์จำกสำมที
ขำยสินค้ำ
- บริษัทย่อย - Sappe Europe ขำยสินค้ำน้ำผลไม้ผสมว่ำนหำง

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

6.05

-

-

0.79

2.89

-

0.03

-

-

0.06

2.13

-

3.372.18

1.52

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ โดยกำรว่ำจ้ำงเป็นไปตำมเกณฑ์ปกติของบริษัท ที่คัดเลือ ก
ผู้รับเหมำที่เหมำะสม โดยกำรเปรียบเทียบคุณสมบัติ รำคำ และ
เงื่อ นไขอื่นๆ ของผู้รับเหมำหลำยรำย ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรท ำ
รำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรก่อสร้ำงวำงระบบ
น้ำประปำเป็นส่วนหนึ่งของกำรก่อสร้ำงโรงงำนคลอง 13 โดย
รำคำค่ ำ ก่ อ สร้ ำ งโรงงำนเป็ น รำคำตลำดใกล้ เ คี ย งกั บ กำรจ้ ำ ง
ผู้ รั บ เหมำรำยอื่ น ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรซื้อ เครื่องจักรและ
อุปกรณ์เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทเป็นรำยกำรธุรกิจ
ปกติ โดยรำคำซื้อเป็นรำคำตลำด สำมำรถเทียบเคียงได้กับกำรซื้อ
จำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
เหมำะสมและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรขำยสินค้ำดังกล่ำว
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ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

จระเข้แบรนด์ “Aloe Vera” โดยคิดรำคำตลำด ซึ่งเป็นรำคำ
ใกล้เคียงกับที่บริษัทขำยให้กับผู้แทนจำหน่ำยรำยอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย โดยกำร
จ้ำง Italmarket เป็นผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำให้กับ บริษัทย่อย ใน
รำคำที่ตกลงร่วมกัน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มีเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำจำก
Italmarket โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 (หนึ่งวันก่อนที่
บริษัทจะเข้ำไปถือหุ้น Sappe Europe) มีเงินรับล่วงหน้ำค่ำ
สิน ค้ำ จำก Italmarket จ ำนวน 164,943 ยูโ ร เพื่อ ใช้เ ป็ น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ ซึ่งเมื่อ Italmarket ซื้อ
สินค้ำจำก Sappe Europe ได้มีกำรลดยอดเงินรับล่วงหน้ำค่ำ
สิน ค้ำดังกล่ำวลง และ ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2556 เงิน รับ
ล่วงหน้ำค่ำสินค้ำลดลงเหลือ 86,160 ยูโร หรือเทียบเท่ำเงิน
บำทประมำณ 3.88 ล้ ำ นบำท อย่ ำ งไรก็ ต ำม ที่ ป ระชุ ม
วิสำมัญผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe เมื่อเดือนกุมภำพันธ์
2557 ได้ตกลงร่วมกันกับ Mr.Ing Ivan Jezo หรือ Italmarket
(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ Mr. Ing Ivan Jezo) ว่ำตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2557 เป็นต้น ไป จะไม่ล ดยอดเงินรับล่วงหน้ำค่ำ
สินค้ำดังกล่ำวลง
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
เป็นรำยกำรธุรกิจปกติเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ ำให้กับลูกค้ำรำย
อื่น โดยมีกำรคิดรำคำขำยในรำคำตลำด จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำร
มีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

-

2.601.68

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
กำรขำยดั ง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ เพื่ อ เพิ่ ม
ยอดขำยให้กับสินค้ำ ของบริษัท จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผล

-

3.88

2.6486

- คณะกรรมกำรตรวจสอบรับทรำบว่ำรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ที่เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเข้ำลงทุนในบริษัทย่อย - Sappe Europe
และเสมือนเป็นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกบริษัท
ที่เกี่ยวข้องของผู้ถือหุ้นท้องถิ่นของ Sappe Europe ทำให้ Sappe
Europe มีเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจโดยไม่มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทน ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อบริษัทย่อยดังกล่ำว จึงเห็นว่ำ
รำยกำรดังกล่ำวยอมรับได้
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

13.14. Slovakia
Promotion

ลักษณะรายการ
เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรออกใบ
ลดหนี้ให้ Italmarket และเจ้ำหนี้อื่นจำกค่ำกระจำยสินค้ำ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก
Italmarket จำนวน 0.08 ล้ำนยูโร อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 1.00
ต่อปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ดำเนินธุรกิจของ Sappe Europe
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระคืนระหว่ำงงวด
ผลต่ ำ งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงอั ต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย โดยกำร
จ้ำง Slovakia Promotion เป็น ผู้ท ำกำรส่งเสริมกำรตลำด
ให้กับบริษัทย่อย ในรำคำที่ตกลงร่วมกัน
ลูกหนี้อื่น
บริษัท ย่อ ย - Sappe Europe มียอดลูกหนี้ อื่ น จำกกำรจ่ำย

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557
-

0.050.48

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่ำว
เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนของ Sappe Europe มีควำมเหมำะสม
และเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรของ Sappe Europe
-

3.603.39
-

3.60
(0.03)

-

3.603.39
0.030.02
0.26

3.57
0.28

-

0.450.42

-

-

0.08

0.07

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริม
กำรขำยดั ง กล่ ำ วเป็ น รำยกำรสนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ ปกติ เพื่ อ เพิ่ ม
ยอดขำยให้กับสินค้ำ ของบริษัทจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำม
สมเหตุสมผล
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
ค่ำใช้จ่ำยแทน Slovakia Promotion
เจ้ำหนี้อื่น
บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรที่ Sappe
Europe จ้ำงให้ Slovakia Promotion ทำโฆษณำเพื่อส่งเสริม
กำรตลำด ในรำคำที่ตกลงร่วมกัน

14.15. Mr. Ing. Ivan
Jezo

เงินกู้ยืมระยะยำว
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดเงินกู้ยืมระยะยำวจำก Mr.
Ing. Ivan Jezo จำนวน 0.02 ล้ำนยูโร โดยไม่มีกำรคิดอัตรำ
ดอกเบี้ ย กำรกู้ ยื ม มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ ใช้ เ ป็ น เงิ น ทุ น
หมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของ Sappe Europe
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระคืนระหว่ำงงวด
ผลต่ ำ งจำกกำรเปลี่ ย นแปลงอั ต รำแลกเปลี่ ย นเงิ น ตรำ
ต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย

มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2555
ม.ค. - ก.ย.ปี 2556 ม.ค. - มี.ค. 2557

-

-0.44

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ เงิ น กู้ ยื ม ระยะยำว
ดังกล่ำวเพื่อใช้ ในกำรดำเนินงำนของ Sappe Europe มีควำม
เหมำะสม และเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรของ Sappe Europe
-

1.131.06
-

1.13
(0.01)

-

1.131.06
-

1.12
-

11.2 การทาสัญญาเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้าของบริษัทอนุมัตกิ ารเข้าทารายการระหว่างกันหลัง ในไตรมาสที่ 3/2556
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครั้งที่ 4/2556 ทีป่ ระชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 9/2556 เมื่อวันที่ 25 กันยำยน 2556 และที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2556 และที่
ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 11/2556 เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกำยน 2556 มีมติอนุมตั ิกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกันเกี่ยวกับกำรทำสัญญำเช่ำที่ดิน สิ่งปลูกสร้ำง ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์
1. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
ความสัมพันธ์ :
เป็นกรรมกำรผู้มีอำนำจลง
นำมและประธำน
กรรมกำรบริหำรของบริษัท
และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 20
ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้
แล้วทั้งหมดของบริษทั
(สัดส่วนกำรถือหุน้ ณ วันที่ 7
ตุลำคม 2556)

2. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
นำยอดิศกั ดิ์ รักอริยะพงศ์
นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

อั ต รำค่ ำ เช่ ำ เดื อ นละ 389,136 บำท
สำหรับกำรเช่ำในปีแรก และเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 3.0 ต่อปี รวมมูลค่ำ 14.43 ล้ำนบำท
ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 3 ปี
ก ำหนดอั ต รำค่ ำ เช่ ำ อ้ ำ งอิ ง จำกรำคำ
ประเมิ น ของผู้ ป ระเมิ น รำคำสิ น ทรั พ ย์
อิ ส ระ คื อ บริ ษั ท เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งประเมิน
อัตรำค่ำเช่ำ เมื่อวันที่ 31 กรกฎำคม 2556
ด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด ได้ค่ำเช่ำ
ที่ ดิ น และอำคำร รวมเท่ ำ กั บ 389,136
บำทต่ อ เดื อ น โดยก ำหนดอั ต รำค่ ำ เช่ ำ
เท่ำกับรำคำประเมิน ค่ำเช่ำอำคำรโรงงำน
บวกด้ ว ยค่ ำ เช่ำ ที่ ดิ น ส่ ว นที่ เหลื อ เท่ ำ กั บ
ร้อยละ 5 ของรำคำประเมินที่ดิน

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรทำสัญญำเช่ำที่ดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้ำงดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำอัตรำค่ำเช่ำใหม่เป็น
ประโยชน์กับบริษัทมำกกว่ำอัตรำค่ำเช่ำเดิม โดยอัตรำค่ำเช่ำ
และอัตรำกำรเติบโตของค่ำเช่ำ เป็นไปตำมอัตรำที่ประเมิน
โดยผู้ประเมินรำคำอิสระ โดยเทียบเคียงกับอัตรำค่ำเช่ำพื้นที่
ใกล้เคียง

อั ต รำค่ ำ เช่ ำ เดื อ นละ 255,000 บำท
บริษัททำสัญญำเช่ำที่ดินเปล่ำ ขนำดที่ดิน 97 ไร่ 3 งำน 49 ตำรำงวำ สำหรับกำรเช่ำในปีแรก และเพิ่มขึ้นร้อย
จำกกลุ่ มผู้ถือ หุ้ นใหญ่ เพื่อใช้เป็นโรงงำนผลิตสิ นค้ำของบริษั ท ละ 3.33 ต่อ ปี รวมมูล ค่ำประมำณ 85
ต่อ เนื่องจำกสัญญำเช่ำเดิม อำยุสัญญำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ล้ำนบำท ตลอดอำยุของสัญญำเช่ำ 20 ปี
ตุลำคม 2556 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2576 เมื่อพ้นกำหนด ก ำหนดอั ต รำค่ ำ เช่ ำ อ้ ำ งอิ ง จำกรำคำ
3 ปี นับจำกวันที่ทำสัญญำ หำกผู้เช่ำประสงค์จะซื้อทรัพย์สินที่เช่ำ ประเมิ น ของผู้ ป ระเมิ น รำคำสิ น ทรั พ ย์

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกำรทำสัญญำเช่ำที่ดิน
ระยะยำวดังกล่ำว เมื่อพิจำรณำอัตรำค่ำเช่ำใหม่เป็นประโยชน์
กับบริษัทมำกกว่ำอัตรำค่ำเช่ำเดิม โดยอัตรำค่ำเช่ำและอัตรำ
กำรเติ บ โตของค่ ำ เช่ ำ เป็ น ไปตำมอั ต รำที่ ป ระเมิ น โดยผู้
ประเมิ น รำคำอิ ส ระ โดยเที ย บเคี ย งกั บ อั ต รำค่ ำ เช่ ำ พื้ น ที่
ใกล้เคียง

การทาสัญญาเช่าที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้าง - โรงงานบางชัน
บริษัททำสัญญำเช่ำที่ดิน พร้อมสิ่งปลูกสร้ำง - อำคำรชั้นเดียว มีชั้น
ลอยและสิ่งปลูกสร้ำ งอื่นๆ ขนำดที่ดิน 2 ไร่ 1 งำน 88.2 ตำรำงวำ
จำกนำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ เพื่อใช้เป็นโรงงำนผลิตสินค้ำ ของ
บริษัทต่อเนื่องจำกสัญญำเช่ำ เดิม อำยุสัญญำ 3 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1
ตุลำคม 2556 สิ้นสุดสัญญำวันที่ 30 กันยำยน 2559 และสำมำรถต่อ
อำยุสัญญำได้อีกครำวละ 3 ปี ภำยใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขเดิม โดย
จะปรับขึ้นค่ำเช่ำในอัตรำร้อยละ 3.00 จำกอัตรำค่ำเช่ำสุดท้ำยและ
ปรับขึ้นทุกปีในอัตรำเดียวกับกำรปรับค่ำเช่ำแต่ละปี

การทาสัญญาเช่าที่ดิน - โรงงานคลอง 13

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์
ความสัมพันธ์ :
เป็นผู้บริหำร และ/หรือ เป็นผู้
ถือหุ้นทัง้ หมดของบริษัท
ก่อนกำรเสนอขำยหุ้นให้
ประชำชน

ลักษณะรายการ

นโยบายราคา

จำกผู้ให้เช่ำ ผู้ให้เช่ำจะขำยทรัพย์สินที่เช่ำให้แก่ผู้เช่ำในรำคำเฉลี่ย
ของรำคำประเมินที่ประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิ สระสองรำยที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรั พย์
และตลำดหลักทรัพย์

อิ ส ระ คื อ บริ ษั ท เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ย ล
เอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งได้ประเมิน
รำคำที่ดินเมื่อวันที่ 30 กรกฎำคม 2556
ด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูลตลำด ได้รำคำ
ประเมิ น เท่ ำ กั บ 61.20 ล้ ำ นบำท โดย
ก ำหนดอั ต รำค่ ำ เช่ ำ ต่ อ ปี เ ริ่ มต้ น เท่ ำ กั บ
ร้ อ ยละ 35 ของรำคำประเมิ น ที่ ดิ น
ดังกล่ำว

ย้ำยไปไว้ในตำรำงรำยละเอียด
รำยกำรระหว่ำงกัน

3. Sappe Corp
ความสัมพันธ์ :
มีผู้ถือหุน้ ร่วมกับบริษทั คือ

การทาสัญญาให้ใช้เครื่องหมายการค้า
บริษัทได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำของ Sappe
Corp แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) สำหรับสินค้ำตำมที่ระบุในสัญญำ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต่อ มำ เมื่ อวั น ที่ 19 พฤษภำคม 2557 มี
กำรท ำสั ญ ญำแก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม สั ญ ญำเช่ ำ
ตั้ ง แต่ เ ดื อ นตุ ล ำคม 2556 ถึ ง เดื อ น
พฤษภำคม 2557 เท่ำกับ 255,000 บำทต่อ
เดือน และตั้งแต่เดือนมิถุนำยน ถึงเดือน
กันยำยน 2557 เท่ำกับ 153,000 บำทต่อ
เดือน และในปีที่ 2 - 20 ปรับเพิ่มขึ้นร้อย
ละ 2.0 ต่อปี ดังนั้นมูลค่ำรวมของค่ำเช่ำ
เท่ำกับ 45.43 ล้ำนบำท
- ไม่มีค่ำตอบแทน

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรได้รับอนุญำตให้
ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ ตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำย
กำรค้ำ และกำรรับโอนเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำว มีควำม
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ผู้ทเี่ กี่ยวข้อง / ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

กลุ่มครอบครัวรักอริยะพงศ์
ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 100

ซึ่งเป็นเครื่องหมำยกำรค้ำที่จดทะเบียนในต่ำงประเทศทั้งหมด เป็น
ระยะเวลำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึง 30 กันยำยน 2576
เพื่อ วัตถุประสงค์ในกำรผลิต จำหน่ำย และโฆษณำกำรจำหน่ำย
สิ น ค้ ำ ของบริ ษั ท โดยสำมำรถใช้ ไ ด้ ทั้ ง ในประเทศไทยและ
ต่ำงประเทศทั่วโลก

นโยบายราคา

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
จำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท
โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนใดๆ จำกกำรใช้หรือรับ
โอนเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำว

ทั้งนี้ บริษัทและ Sappe Corp อยู่ระหว่ำงกำรร่วมมือกันในกำร
ดำเนินกำรจดทะเบียนกำรอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำต่อนำย
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำตำมเงื่อนไขของกฎหมำยที่เกี่ยวข้องเพือ่
รับโอนเครื่องหมำยกำรค้ำของ Sappe Corp มำเป็นของบริษัท ซึ่ง
ต้องใช้ระยะเวลำดำเนินกำรค่อนข้ำงนำน คำดว่ำจะเสร็จสิ้นในปี
2558
4. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์

บริษั ทได้ รับ อนุญ ำตจำกนำยอนั นท์ รัก อริย ะพงศ์ โดยกำรท ำ - ไม่มีค่ำตอบแทน
หนังสือให้ควำมยินยอมแก่บริษัทในกำรใช้ที่ดิน ตั้งอยู่ บนโฉนด
เลขที่ 152089 เลขที่ดิน 1881 หน้ำสำรวจ 20799 ตำบลลำดพร้ำว
อำเภอบำงกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร เนื้อที่ดิน 44 ตำรำงวำ เพื่อ
ใช้ในกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำสินค้ำของบริษัท

คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำร
ดังกล่ำวมีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทโดยที่
บริษัทไม่มีค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด

หมำยเหตุ : รำยละเอียดของสัญญำเช่ำ สรุปไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.1 (1) สัญญำเช่ำที่ดนิ และอำคำรโรงงำน
11.3 การทาสัญญาซื้อหุน้ Sappe Indo และ Sappe Europe สัญญาซื้อหนี้ Sappe Europe และสัญญาหักกลบลบหนี้

อธิบำยเพิ่มเติมรำยกำรระหว่ำงกันในตำรำงข้อ 11.1 เกี่ยวกับ
สัญญำซื้อหุ้น สัญญำซื้อหนี้ และสัญญำหักกลบลบหนี้

กำรเข้ำทำสัญญำซื้อหุ้น Sappe Indo และ Sappe Europe สัญญำซื้อหนี้ Sappe Europe และสัญญำหักกลบลบหนี้ เป็นรำยกำรที่บริษัททำกับกรรมกำรของบริษัท ได้แก่ นำยอดิศักดิ์ รัก
อริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำว ที่จำกเดิมถือหุ้นโดยกรรมกำรของบริษัท มำเป็นกำรถือหุ้นโดยบริษัท เพื่อขจัด
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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ควำมเสี่ยงที่อำจเกิดขึ้นจำกควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์จำกกำรที่กรรมกำรของบริษัทถือหุ้นในกิจกำรที่ประกอบธุรกิจคล้ำยคลึงกับบริษัท และเป็นกิจกำรที่มีรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษัท
จำกกำรขำยผลิตภัณฑ์ของบริษัทในต่ำงประเทศ
ก่อนเข้ำทำรำยกำร
1. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัท ถือหุ้นใน Sappe Indo รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe Indo
2. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรของบริษัท ถือหุ้นใน Sappe Europe รวมกันในสัดส่วนร้อยละ 60 ของทุนจดทะเบียนของ Sappe
Europe
3. บริษัทให้เงินกู้ยืมแก่ Sappe Europe โดยมียอดหนี้คงค้ำง ณ วันที่ 28 ธันวำคม 2555 จำนวน 0.28 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 11.11 ล้ำนบำท
กำรเข้ำทำรำยกำร
1. การซื้อหุ้น Sappe Indo และชาระเงินค่าหุ้นด้วยลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe
วันที่เกิดรายการ :

วันที่ 28 ธันวำคม 2555

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
1.1) สัญญาซื้อหุ้น Sappe Indo
ผู้ซื้อ
ผู้ขำย
ควำมสัมพันธ์

บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
ผู้ขำยเป็นกรรมกำรของบริษัท

1.2) สัญญาซื้อหนี้ (ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe)
ผู้ซื้อ
ผู้ขำย
ควำมสัมพันธ์

นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ซื้อเป็นกรรมกำรของบริษัท
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1.3) สัญญาหักกลบลบหนี้
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ และลูกหนีจ้ ำกกำรซื้อหนี้
ลูกหนี้ค่ำหุน้ และเจ้ำหนีจ้ ำกกำรขำยหนี้
ควำมสัมพันธ์

นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
เจ้ำหนี้ค่ำหุน้ และลูกหนีจ้ ำกกำรซื้อหนี้ เป็นกรรมกำรของบริษทั

รายละเอียดของรายการ :
- บริษัทซื้อหุ้น Sappe Indo จำกกรรมกำรของบริษัท ตำมสัญญำซื้อหุ้น มูลค่ำรวม 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 11.11 ล้ำนบำท
- บริษัทขำยลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe ให้แก่กรรมกำรของบริษัท ตำมสัญญำซื้อหนี้ มูลค่ำลูกหนี้ (พร้อมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ประมำณ 0.28 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 11.11
ล้ำนบำท เนื่องจำกในขณะนั้นบริษัทอยู่ระหว่ำงกำรเจรจำเพื่อเข้ำร่วมทุนใน Sappe Europe กับผู้ถือหุ้นท้องถิ่นในประเทศสโลวำเกีย ซึ่งยังไม่มีข้อสรุปที่แน่นอน ในครำวนั้น
บริษัทจึงยังไม่มีกำรซื้อหุ้น Sappe Europe จำกกรรมกำรของบริษัท และเห็นสมควรยุติกำรให้เงินกู้ยืมแก่ Sappe Europe ไว้ก่อน โดยให้กรรมกำรของบริษัทซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
Sappe Europe เป็นผู้รับภำระเงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe แทนบริษัท
- เนื่องจำกผู้ขำยหุ้นและผู้ซื้อหนี้ดังกล่ำวข้ำงต้น เป็นบุคคลเดียวกัน และมีมูลค่ำของรำยกำรซื้อและขำยที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้นจึงได้มีกำรทำสัญญำหักกลบลบหนี้ โดยให้นำเงินที่
บริษัทต้องจ่ำยชำระค่ำหุ้น Sappe Indo จำนวน 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐหรือเทียบเท่ำประมำณ 11.11 ล้ำนบำท ไปหักกลบกับเงินที่บริษัทจะได้รับชำระจำกกำรขำยหนี้ให้กับ
กรรมกำร จำนวน 0.28 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำประมำณ 11.11 ล้ำนบำท ซึ่งกำรทำรำยกำรดังกล่ำวบริษัทต้องจ่ำยชำระค่ำส่วนต่ำงจำกมูลค่ำกำรซื้อหุ้นที่มำกกว่ำมูลค่ำกำรขำย
หนี้เป็นเงินจำนวน 5,271.84 บำท
2. การซื้อหุ้น Sappe Europe และการซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe
วันที่เกิดรายการ :

วันที่ 1 กรกฎำคม 2556

คู่สัญญาที่เกี่ยวข้อง :
2.1) สัญญาซื้อหุ้น Sappe Europe
ผู้ซื้อ

บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
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ผู้ขำย
ควำมสัมพันธ์

นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
ผู้ขำยเป็นกรรมกำรของบริษัท

2.2) สัญญาซื้อหนี้ (ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe)
ผู้ซื้อ
ผู้ขำย
ควำมสัมพันธ์

บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
ผู้ขำยเป็นกรรมกำรของบริษัท

รายละเอียดของรายการ :
- บริษทั ซื้อหุ้น Sappe Europe จำกกรรมกำรบริษัท ตำมสัญญำซื้อหุน้ มูลค่ำรวม 3,983 ยูโร หรือเทียบเท่ำ 0.16 ล้ำนบำท พร้อมทั้งซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe จำก
กรรมกำรของบริษัท ตำมสัญญำซื้อหนี้ มูลค่ำลูกหนี้ (พร้อมดอกเบี้ยค้ำงรับ) ประมำณ 0.28 ล้ำนยูโร หรือเทียบเท่ำ 11.36 ล้ำนบำท รวมเป็นเงินทัง้ สิ้นจำนวน 11.52 ล้ำนบำท
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11.3 ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน Update ข้อมูลปี 2556 และไตรมำสที่ 1/2557
ในปี 2555 และงวด 9 เดือนแรกของปี- 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำรทำรำยกำร
ระหว่ำงกันกับกิจกำรหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่เกิดขึ้น มีควำมจำเป็นและ
สมเหตุสมผลในกำรเข้ำทำรำยกำร อำทิ กำรกู้ยื มเงินระยะสั้นจำกกรรมกำรซึ่งเป็นไปเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสภำพ
คล่องและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภำยในกิจกำรของบริษัท มีอั ตรำดอกเบี้ยที่ถูกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรกู้ยืม
เงินในตลำด กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมของบริษัทโดยทรัพย์สินของกรรมกำร เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถำบัน
กำรเงินที่ให้กู้ยืมเงิน กำรลงทุนในบริษัทย่อยโดยกำรซื้อหุ้น กำรขำยหนี้ และกำรหักกลบหนี้ เป็นไปเพื่อกำรปรับ
โครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุ่มบริษัท กำรซื้อขำยสินค้ำ บริกำร และเครื่องจักร และกำรเช่ำทรัพย์สิน เป็นกำรดำเนิน
ธุรกิจปกติและสนับสนุน ธุรกิจปกติของบริษัท ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติที่มีเงื่อนไขกำรค้ำ
ทั่วไป โดยเป็นรำคำตลำดและมีเงื่อนไขทำงกำรค้ำที่สำมำรถเปรียบเทียบได้กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอื่นที่
ไม่มีค วำมเกี่ยวข้องกับ บริษัท ตลอดจนกำรทำสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร เพื่อ ใช้เป็นที่ตั้ง โรงงำนผลิตสินค้ำของ
บริษัท มีรำคำค่ำเช่ำอ้ำงอิงจำกรำคำประเมินของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน อิสระ ซึ่งล้วนเป็นกำรทำรำยกำรที่มีควำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม ไม่ทำให้บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด
คณะกรรมกำรตรวจสอบได้พิจำรณำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำวข้ำงต้นแล้ว มีควำมเห็นว่ำมีควำมจำเป็นและ
สมเหตุสมผล ตลอดจนเป็นประโยชน์ต่อบริษัท (รำยละเอียดของรำยกำรระหว่ำงกันแสดงไว้ในข้อ 11.1 และ 11.2)
11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
ที่ประชุมคณะกรรมกำรตรวจสอบ ครั้งที่ 4/2556 และที่ประชุมกรรมกำรบริษัท ครั้งที่ 9/2556 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 25 กันยำยน 2556 ได้มีมติกำหนดนโยบำยและขั้นตอนกำรอนุมัติรำยกำรระหว่ำงกัน ของบริษัทหรือบริษัทย่อย
กับ บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต อำทิ
ผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมกำร ผู้บริหำร ผู้มีอำนำจควบคุม บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยบริษัทจะ
ปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ข้อบังคับประกำศคำสั่งหรือข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบั ญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญำตแห่ ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรทำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วน
ร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้
ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มี คณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น
เกี่ยวกับควำมจำเป็นในกำรทำรำยกำรและควำมสมเหตุสมผลของรำยกำรนั้นๆ
ทั้งนี้ การทารายการระหว่างกันที่เป็นรายการทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทารายการทางการ
ค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าทั่วไป หรือธุรกรรมอื่นๆ ให้มีหลักการดังนี้
กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป
กำรทำรำยกำรที่เป็นรำยกำรทำงกำรค้ำที่มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป ที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทหรือบริษัทย่อย กับ
บุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ในอนำคต บริษัทได้
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กำหนดกรอบกำรทำรำยกำรดังกล่ำว ซึ่ง ได้ถูกพิจำรณำและให้ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ ผ่ำนกำร
พิจำรณำอนุมัติเป็นหลักกำรจำกคณะกรรมกำรบริษัทแล้ว โดยเมื่อมีกำรทำธุรกรรมดังกล่ำวฝ่ำยจัดกำรของบริษัท
สำมำรถอนุมัติกำรทำธุรกรรมได้ โดยทำธุรกรรมในรำยกำรดังกล่ำวจะต้องมีข้อตกลงทำงกำรค้ำในลักษณะเดียวกับที่
วิญญูชนพึงกระทำกับคู่สัญญำทั่วไปในสถำนกำรณ์เดียวกัน ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิพลในกำรที่
ตนมีสถำนะเป็น กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำที่
บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร หรือเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำ ซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ปกติของบริษัทตน ซึ่งมีรำคำและเงื่อนไขที่ เป็นธรรมและไม่
ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทำงกำรค้ำดังต่อไปนี้
1) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทหรือบริษัทย่อยได้รับหรือให้กับบุคคลทั่วไป
2) รำคำและเงือ่ นไขที่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันให้กับบุคคลทั่วไป
3) รำคำและเงื่อนไขที่บริษัทสำมำรถแสดงได้ว่ำผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทำนองเดียวกับบริษัท ให้กับ
บุคคลทั่วไป
ทั้งนี้ เมื่อมีกำรทำธุรกรรมที่มีข้อตกลงทำงกำรค้ำที่เป็น Arm’s Length Basis ใดๆ ดังกล่ำวข้ำงต้น ฝ่ำยจัดกำร
ของบริษัทจะเป็นผู้พิจำรณำตัดสินใจ ซึ่งภำยหลังจำกที่ฝ่ำยจัดกำรพิจำรณำอนุมัติแล้ว จะจัดทำรำยงำนสรุปกำรทำ
ธุรกรรมรำยกำรระหว่ำงกัน ดังกล่ำว เพื่อรำยงำนต่อที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัท เพื่อรับทรำบรำยกำร ในกรณีที่
กรรมกำรตรวจสอบและกรรมกำรบริษัทพบว่ำมีกำรดำเนินกำรไม่เป็นไปตำมนโยบำยที่กำหนดไว้ คณะกรรมกำร
ตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทจะร่วมกันดำเนินกำรเพื่อหำทำงแก้ไขต่อไป
กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป หรือกำรทำธุรกรรมอื่นๆ
กำรทำรำยกำรทำงกำรค้ำที่ไม่เป็นเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป หรือกำรทำธุรกรรมอื่นๆ ที่เกิดขึ้นระหว่ำงบริษัทหรือ
บริษัทย่อยกับบุคคลที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ใน
อนำคต บริษัทจะต้องเสนอให้คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำและให้ควำมเห็นเกี่ยวกับควำมจำเป็นและควำม
เหมำะสมในกำรเข้ำทำรำยกำร ตลอดจนควำมเหมำะสมด้ำนรำคำและเงื่อนไขในกำรเข้ำทำรำยกำรนั้นๆ และมีกำร
เปรียบเทียบกับรำคำที่ทำกับบุคคลภำยนอกหรือรำคำตลำด ก่อนนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้
ถือหุ้น ตำมแต่กรณี เพื่อพิจำรณำอนุมัติต่อไป ในกรณีที่คณะกรรมกำรตรวจสอบไม่มีควำมชำนำญในกำรพิจำรณำ
รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้น บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชำญอิ สระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำร
จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริษัท รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
11.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

เพิ่มเติมรำยกำรระหว่ำงกันที่คำดว่ำจะเกิดขึน้ ต่อไปในอนำคต

บริษัทคำดว่ำในอนำคตรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ ยืมเงินจำกกรรมกำร รำยกำรซื้อเงินลงทุนจำก
กรรมกำร รำยกำรเช่ำเครื่องจักรและกำรซื้อเครื่องจักรจำก Sappe Corp กำรให้เช่ำช่วงพื้นที่สำนักงำนกับโตโยกซ์
รำยกำรจ่ำยค่ำก่อสร้ำงโรงงำนให้กับ BBB และรำยกำรจ่ำยค่ำก่อสร้ำงวำงระบบน้ำประปำให้กับ บีบีบี วิชั่น จะไม่
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เกิดขึ้นอีก ส่วนรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรประกอบธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
และกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อยในอนำคตจะยังคงมีอยู่ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม เช่น กำรซื้อ
ขำยสินค้ำ และค่ำใช้จ่ำยในกำรทำตลำดร่วมกันกับ Sappe Indo, Sappe Europe, Italmarket และ Slovakia Promotion
และกำรเช่ำที่ดินและอำคำรเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงำนของบริษัทจำกกรรมกำรและกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (กำรเช่ำที่ดินที่
โรงงำนบำงชันจะสิ้นสุดลงในปี 2558 เนื่องจำกบริษัทจะย้ำยโรงงำนบำงชันไปรวมกับโรงงำนคลอง 13 ให้แล้วเสร็จ
ภำยในปี 2558 ในส่วนของกำรเช่ำที่ ดินที่โรงงำนคลอง 13 ยั งคงมีรำยกำรระหว่ำงกัน อยู่ต่อไป จนกว่ำบริษัทจะ
พิจำรณำซื้อที่ดินตำมเงื่อนไขที่ ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท (รำยละเอียดสรุปไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ปัจจัยเสี่ยง ข้อ
ย่อย 1.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีที่ดินที่ตั้ งโรงงำนเป็นของบริษัทเอง)) กำรให้เช่ำช่วงพื้นที่สำนักงำนและคลังสินค้ำ
กับฮำยำชิ กำรซื้ออุปกรณ์โรงงำนจำกโตโยกซ์และสำมที กำรให้กู้ยืมเงินแก่ Sappe Europe กำรกู้ยืมเงินและกำรรับ
ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรูปเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำของ Sappe Europe จำกผู้ถือหุ้นท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็น
ต้น โดยจะมีกำรกำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน ตำมรำคำและเงื่อนไขตลำดที่เหมำะสม เป็นธรรม
และไม่ก่อให้เกิดกำรถ่ำยเทผลประโยชน์ รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษัท และบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้
รำยกำรระหว่ ำงกัน ที่ อ ำจเกิ ด ขึ้ น ในอนำคตนั้ น คณะกรรมกำรบริ ษั ท ต้ อ งปฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตำมกฎหมำยว่ ำด้ ว ย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำร
ปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกันของบริษัทหรือบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำร
บัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศไทย
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