บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

11. รายการระหว่างกัน
11.1 สรุปรายละเอียดรายการระหว่างกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557
บริษทั มีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับบุคคลและนิติบคุ คลที่อำจมีควำมขัดแย้ง ซึ่งสำมำรถสรุปควำมสัมพันธ์ ได้ดังนี้
ชื่อผู้ทเี่ กี่ยวข้อง
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

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
รักอริยะพงศ์ 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 14 พฤศจิกำยน 2556)
โตโยกซ์ มีกรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมร่วมกันกับบริษัท คือ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
ฮำยำชิ ประกอบธุรกิจจำหน่ำยถุงยำงอนำมัย
ฮำยำชิ มีกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษัท คือ กลุ่มรักอริยะพงศ์ซึ่งถือหุ้นทั้งหมดในบริษัท และถือหุ้นทั้งหมดในฮำยำชิ ประกอบด้วย นำยธนรัตน์
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6. บริษัท สำมที เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (“สำมที”)

-

7. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์

-

8. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์

-

9. นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์

-

10. นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์

-

11. นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
12. นำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์
13. Mr. Hartono Susanteo

-

14. Italmarket Slovakia (“Italmarket”)

-

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

-

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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 นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งถือหุ้นสำมที ร้อ ยละ 99.86 ของทุนชำระแล้วของสำมที
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 1 สิงหำคม 2556)
กรรมกำรผู้มีอำนำจลงนำมและประธำนกรรมกำรบริหำรของบริษัท และถือหุ้นบริษัทร้อยละ 20.00 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
(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)
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 31 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
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16. Mr. Ing. Ivan Jezo

ความสัมพันธ์
(สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)
- ผูถ้ ือหุ้นของ Sappe Europe โดยถือหุ้นร้อยละ 20.00 ของทุนชำระแล้วของ Sappe Europe (สัดส่วนกำรถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2556)

รายละเอียดรายการระหว่างกัน
ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ

1. Sappe Indo

ขำยสินค้ำ
- บริษัทขำยสินค้ำน้ำผลไม้ผสมวุ้นมะพร้ำวแบรนด์ “Mogu Mogu”
โดยคิดรำคำตลำด ซึ่งเป็น รำคำใกล้เคียงกั บ ที่บ ริษัท ขำยให้กั บ
ผู้แทนจำหน่ำยรำยอื่นๆ ในภูมิภำค
ยอดคงค้ำง
- ลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้อื่น
- บริษัทมีรำยได้จำกค่ำประกันภัยสินค้ำ ส่งออกของบริษัท โดยคิด
รำคำทุน บวกเพิ่มค่ำใช้จ่ำยในกำรดำเนิ น กำรและประสำนงำน
เนื่องจำกไม่ได้เป็นรำยได้จำกกำรขำยสินค้ำหลักของบริษัท

-

ลูกหนี้อื่น/เงินลงทุน
- ณ วั น ที่ 31 ธัน วำคม 2555 บริ ษัท มี ยอดลูก หนี้ อื่ น จำกเงิ น จ่ ำ ย
ล่วงหน้ำค่ำซื้อหุ้นซึ่งบริษัทซื้อจำกนำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และ
นำยอำนุ ภำพ รักอริยะพงศ์ เมื่อวัน ที่ 28 ธันวำคม 2555 จำนวน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

211.56

48.51

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำรำยอื่น โดยมีกำรคิด
รำคำขำยในรำคำตลำด จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม

134.11

128.63

0.67

0.15

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยได้จำกค่ำประกันภัยสินค้ำดังกล่ำว
ไม่ใช่ธุรกิจหลักของบริษัท โดยมีผู้ให้บริกำรนี้ในตลำดจำนวนมำก กำร
ท ำรำยกำรเป็ น เพี ย งกำรอ ำนวยควำมสะดวกให้ แ ก่ บ ริ ษั ท ย่ อ ย อั น
เกี่ยวเนื่องกับกำรจัดส่งสินค้ำไปจำหน่ำยในต่ำงประเทศซึ่งเป็นธุรกิจ
ปกติของบริษัท จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุส มผลและมี
รำคำยุติธรรม

11.11

11.11

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรซื้อหุ้นสำมัญของ Sappe Indo เป็น
กำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุ่มบริษัทเพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำง
ผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นในอนำคต โดยรำคำซื้อหุ้นดังกล่ำวเป็นรำคำ
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ลักษณะรายการ
360 หุ้น คิดเป็น สัดส่วนร้อยละ 60.00 ของทุน ที่จดทะเบียน ใน
รำคำซื้อรวม 0.36 ล้ำนเหรียญสหรัฐ หรือเทียบเท่ำ 11.11 ล้ำนบำท
ดังรำยละเอียดในข้อ 7 ต่อมำ ณ วันที่ 30 กันยำยน 2556 บริษัทจัด
ประเภทใหม่จำกลูกหนี้อื่นจ่ำยล่วงหน้ำค่ำซื้อหุ้นมำเป็นเงินลงทุน
เนื่องจำก Sappe Indo ได้ทำกำรจดทะเบียนเพิ่มทุนและเปลี่ยนชื่อ
ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 25 กันยำยน 2556)
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย เพื่อทำกำรตลำดร่วมกัน
กับ Sappe Indo ในรำคำที่ตกลงร่วมกัน

2. Sappe Europe

เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทมียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรเรียกเก็บค่ำตั๋วเครื่องบิน โรงแรมที่
พักจำกกำรไปดูงำนที่ประเทศอินโอนีเซีย และค่ำโฆษณำสินค้ำ
ในประเทศอินโดนีเซียที่ Sappe Indo จ่ำยแทนบริษัท
ลูกหนี้อื่น
- บริษัท มียอดลูกหนี้ อื่ น จำกเงิน จ่ำยล่วงหน้ ำค่ำซื้อ หุ้น ของ Sappe
Europe ตำมสัญญำซื้อหุ้นจำกกรรมกำรของบริษัท คือ
นำย
อดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ โดย ณ วันที่
1 กรกฎำคม 2556 บริษัทซื้อหุ้น Sappe Europe คิดเป็นสัดส่วนรวม
ร้อยละ 60.00 ในรำคำซื้อรวม 3,983 ยูโร หรือเทียบเท่ำ 0.16 ล้ำน
บำท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

6.05

-

2.23

2.20

0.16

0.16

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่ใกล้เคียงกับมูลค่ำตำมบัญชี ซึ่งในขณะนั้น Sappe Indo เพิ่งเริ่ม
ประกอบธุรกิจและยังไม่มีรำยได้มำกนัก รำคำดังกล่ำวจึงเป็นรำคำที่
เหมำะสม อีกทั้งกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรส่ ง เสริ ม กำรขำย
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อเพิ่มยอดขำยให้กับสินค้ำ
ของบริษัทจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
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ลักษณะรายการ
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น/ยำว
- บริษัทให้กู้ยืมเงินแก่ Sappe Europe เมื่อวัน ที่ 1 กรกฎำคม 2556
โดยบริษัทได้ทำสัญญำซื้อหนี้ของ Sappe Europe จำกกรรมกำร
ของบริษัท คือ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะ
พงศ์ จำนวน 0.28 ล้ำนนยูโร อัตรำดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
ให้กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด
รับชำระคืนระหว่ำงงวด
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยรับ
ดอกเบี้ยค้ำงรับ
เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2556 บริษัทได้ทาสัญญาซื้อหุ้นและซื้อหนี้ของ
Sappe Europe จากกรรมการของบริษัท คือ นายอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
และนายอานุภาพ รักอริยะพงศ์ โดยซื้อหุ้น Sappe Europe คิดเป็น
สัดส่วนรวมร้อยละ 60.00 ในราคาซื้อรวม 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 โดยคิดจำกรำคำทุนบวกส่วน
เพิ่มประมำณร้อยละ 20-25 ซึ่งเป็นรำคำที่สูงกว่ำตลำด เนื่องจำก
ควำมสำมำรถเข้ำถึงและจัดหำวัตถุดิบที่มีคุณภำพดีสำหรับใช้ผลิต

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

11.60
11.60
0.23
1.14

11.60
(0.10)
11.50
0.11
1.24

3.01

1.33

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรให้กู้ยืมเงินดังกล่ำวเกิดขึ้น
จำกกำรซื้อหุ้นและกำรซื้อหนี้ของ Sappe Europe จำกกรรมกำร เพื่อ
เป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจในกลุ่มบริษัท เพื่อขจัดควำมขัดแย้ง
ทำงผลประโยชน์ ที่อ ำจเกิ ดขึ้นได้ ในอนำคต ดังนั้น จึงเห็นว่ ำกำรท ำ
รำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ รำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ
ซึ่งบริษัทได้ประโยชน์ โดยมีกำรคิดรำคำในอัตรำสูงกว่ำตลำด จึงเห็น
ว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล รวมทั้งกำรจ่ำยชดเชยค่ำเสียหำย
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ลักษณะรายการ
สินค้ำพรีเมียมซึ่งรำคำปลีกในต่ำงประเทศค่อนข้ำงสูง
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำ
ค่ำใช้จ่ำยอื่น
- บริษัทมีค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำรขำย ที่ Sappe Europe จ่ำย
แทนบริษัทไปก่อน เพื่อทำกำรตลำดร่วมกัน
เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทมียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรเรียกเก็บค่ำโฆษณำสินค้ ำที่ Sappe
Europe จ่ำยแทนบริษัท

3. Sappe Corp

กำรทำสัญญำให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ
บริษัทได้รับอนุญำตให้ใช้สิทธิในเครื่องหมำยกำรค้ำของ Sappe
Corp แต่เพียงผู้เดียว (Exclusive) สำหรับสินค้ำตำมที่ระบุใน
สัญ ญำ ซึ่ งเป็ นเครื่ อ งหมำยกำรค้ ำ ที่ จ ดทะเบี ย นในต่ ำงประเทศ
ทั้งหมด เป็นระยะเวลำ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึง 30
กั น ยำยน 2576 เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นกำรผลิ ต จ ำหน่ ำ ย และ
โฆษณำกำรจำหน่ ำยสินค้ ำของบริษั ท โดยสำมำรถใช้ไ ด้ทั้ งใน
ประเทศไทยและต่ำงประเทศทั่วโลก

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

0.35

0.28

0.63

-

0.63

-

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ของวัตถุดิบตำมสภำพและรำคำที่ตกลงกัน มีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็ น ว่ ำ ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยในกำรส่ ง เสริ ม กำรขำย
ดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุนธุรกิจปกติ เพื่อเพิ่มยอดขำยให้กับสินค้ำ
ของบริษัทจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีค วำมเห็ น ว่ำ กำรได้รั บ อนุ ญำตให้ ใ ช้
เครื่องหมำยกำรค้ำ ตำมสัญญำอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำ และ
กำรรับโอนเครื่อ งหมำยกำรค้ ำดัง กล่ำ ว มี ควำมจำเป็น และเป็ น
ประโยชน์ต่อกำรประกอบธุรกิจของบริษัท โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำย
ค่ำตอบแทนใดๆ จำกกำรใช้หรือรับโอนเครื่องหมำยกำรค้ำดังกล่ำว

ทั้งนี้ บริษัท และ Sappe Corp อยู่ระหว่ำงกำรร่วมมือกันในกำร
ดำเนินกำรจดทะเบียนกำรอนุญำตให้ใช้เครื่องหมำยกำรค้ำต่อนำย
ทะเบียนเครื่องหมำยกำรค้ำตำมเงื่อนไขของกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับโอนเครื่องหมำยกำรค้ำของ Sappe Corp มำเป็นของบริษัท
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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4. โตโยกซ์

ลักษณะรายการ

ซึ่งต้องใช้ระยะเวลำดำเนินกำรค่อนข้ำงนำน คำดว่ำจะเสร็จสิน้ ในปี
2558
รำยได้อื่น
- บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนและค่ำบริกำร
ส่วนกลำงที่ถ นนพระรำม 9 พื้นที่ป ระมำณ 200 ตำรำงเมตร ใน
รำคำค่ ำเช่ำ พื้น ที่ เดื อ นละ 30,000 บำท และค่ ำบริ กำรเดือ นละ
30,000 บำท คิดเป็นอัตรำเฉลี่ยเท่ำกับ 300 บำทต่อตำรำงเมตร ซึ่ง
สูงกว่ำอัตรำที่บริษัทเช่ำพื้นที่ดังกล่ำวจำกบุคคลภำยนอกที่เท่ำกับ
103.20 บำทต่อตำรำงเมตร และสูงกว่ำรำคำตลำดที่เทียบเคียงได้กับ
กำรเช่ ำ พื้ น ที่ อ ำคำรที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น และอยู่ ใ นละแวก
ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรำคำค่ำเช่ำประมำณ 230 - 250 บำทต่อ ตำรำง
เมตร ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จำกกำรให้เช่ำช่วงพื้นที่ดังกล่ำว
อย่ำงไรก็ตำม บริษัท ได้ยกเลิกสัญญำเช่ำดัง กล่ำวแล้วเมื่อวันที่ 1
กรกฎำคม 2556
- บริษัทมีรำยได้จำกกำรขำยรถยนต์ เก่ำ ยี่ห้อโตโยต้ำ วีโก้ ซึ่งบริษัท
ไม่ได้ใช้งำนแล้ว ให้แก่โตโยกซ์ โดยกำรประกำศขำยในรำคำตลำด
ที่เท่ำกับ 330,000 บำท
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำร
- บริษัทจ่ำยค่ำเช่ำคลังสินค้ำของโตโยกซ์ ตั้งแต่เดือนมกรำคม 2553
ในรำคำเดือ นละ 56,000 บำท ต่อมำมีกำรปรับลดค่ำเช่ำลงตั้งแต่
เดือนสิงหำคม 2555 เหลือรำคำเดือนละ 30,000 บำท สำหรับกำร
เช่ำคลังสินค้ำที่ ซอยเสรีไทย 85 ขนำดพื้นที่ 1,548 ตำรำงเมตร อำยุ
สัญญำเช่ำ 1 ปี (สำมำรถต่ออำยุได้ครั้งละ 1 ปี) เพื่อใช้เป็น สถำนที่

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.36

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรให้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ อ ำคำร
สำนักงำนเพื่อบริหำรพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้เกิดประโยชน์มีควำม
เหมำะสม โดยรำคำค่ำเช่ำและค่ำบริกำรเป็นรำคำตลำด และเป็นรำคำที่
ไม่ต่ำกว่ำค่ ำเช่ำที่บริษั ทจ่ ำยให้แก่ บุคคลภำยนอกเพื่อ กำรเช่ำอำคำร
ดังกล่ำวโดยคำนวณจำกพื้นที่ที่เท่ำกัน ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมี
ควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

0.33

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรขำยรถยนต์ที่ไม่ได้ใช้งำน
แล้วของบริษัทในรำคำตลำด มีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

0.24

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำพื้นที่คลั งสินค้ำดังกล่ำว
มีควำมจำเป็นเนื่อ งจำก บริ ษัทไม่มีส ถำนที่สำหรับจัดเก็บสินค้ำ ที่
เพียงพอต่ อ กำรประกอบธุรกิจ ของบริษั ท โดยอัต รำค่ำเช่ำ เป็นรำคำ
ตลำด ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำมเหมำะสมและมี ร ำคำ
ยุติธรรม
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

ลักษณะรายการ
จัดเก็บสินค้ำก่อนส่งต่อให้ลูกค้ำ รวมทั้งใช้ในกำรเข้ำออกและจอด
ยำนพำหนะต่ำงๆ ซึ่งอัตรำค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็นอัตรำที่ใกล้เคียงกับค่ำ
เช่ำในพื้น ที่ใกล้เคียงกัน ทั้งนี้ บริษัท ได้ยกเลิกสัญญำเช่ำดังกล่ำว
แล้วเมื่อวันที่ 1 กันยำยน 2556
- บริษัทมียอดซื้ออุปกรณ์โรงงำนจำกโตโยกซ์เพื่อใช้ในกระบวนกำร
ผลิตของบริษัท โดยรำคำที่ซื้อเป็นรำคำตลำดที่เทียบเคียงได้กับกำร
ซื้อจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น

5. ฮำยำชิ

ยอดคงค้ำง
- เจ้ำหนี้อื่น
ขำยสินค้ำ
- บริษัท ขำยสิน ค้ำโดยคิดรำคำตลำด ซึ่ งเป็น รำคำใกล้เคี ยงกับ ที่
บริษัทขำยให้กับคู่ค้ำรำยอื่นๆ
ยอดคงค้ำง
ลูกหนี้กำรค้ำ
รำยได้อื่น
- บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่อำคำรสำนักงำนที่ถนนพระรำม
9 พื้ น ที่ ป ระมำณ 30 ตำรำงเมตร ในรำคำค่ ำ เช่ ำ พื้น ที่ เ ดื อ นละ
10,000 บำท และค่ำบริกำรเดือนละ 10,000 บำท คิดเป็นอัตรำเฉลี่ย
เท่ำกับ 666.67 บำทต่อ ตำรำงเมตร เนื่ องจำกเป็นกำรให้เช่ำพื้น ที่
ขนำดเล็ก จึง คิดอั ตรำค่ ำเช่ำที่ สูง โดยเป็น รำคำที่สู งกว่ ำมำกเมื่ อ
เปรี ย บกั บ อั ต รำที่ บ ริ ษั ท เช่ ำ พื้ น ที่ ดั ง กล่ ำ วจำกบุ ค คลภำยนอกที่
เท่ำกับ 103.20 บำทต่อตำรำงเมตร และสูงกว่ำ รำคำตลำด สำหรับ
ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

0.44

0.06

-

0.07

0.02

-

0.02

-

0.52

0.13

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรซื้ อ อุ ป กรณ์ เ พื่ อ ใช้ ใ น
กระบวนกำรผลิตของบริษัทเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดยรำคำซื้อเป็น
รำคำตลำด สำมำรถเทียบเคียงได้กับกำรซื้อจำกผู้ประกอบกำรรำยอื่น
ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมเหมำะสมและมีรำคำยุติธรรม

- คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นว่ำ กำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็นรำยกำร
ธุรกิจปกติเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำรำยอื่น โดยมีกำรคิด
รำคำขำยในรำคำตลำด จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล
และมีรำคำยุติธรรม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรให้ เ ช่ ำ พื้ น ที่ อ ำคำร
สำนักงำนและคลังสินค้ำ เพื่อบริหำรพื้นที่ส่วนที่เหลือดังกล่ำวให้เกิด
ประโยชน์ มีควำมเหมำะสม โดยรำคำที่ให้เช่ำเป็นรำคำที่ใกล้เคียงกับ
รำคำตลำดหรื อ รำคำตลำด ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
เหมำะสมและมีรำคำยุติธรรม
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บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)

ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

6. นำยอนันท์ รักอริยะ
พงศ์

ลักษณะรายการ
กำรเช่ ำ พื้ น ที่ อ ำคำรที่ มี ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย งกั น และอยู่ ใ นละแวก
ใกล้เคียงกัน ซึ่งมีรำคำค่ำเช่ำประมำณ 230 - 250 บำทต่อ ตำรำง
เมตร ทำให้บริษัทได้รับประโยชน์จำกกำรให้เช่ำช่วงพื้นที่ดังกล่ำว
- บริษัทมีรำยได้จำกกำรให้เช่ำพื้นที่คลังสินค้ำ ของโรงงำนคลอง 13
พื้นที่ประมำณ 100 ตำรำงเมตรในรำคำค่ำเช่ำเดือนละ 10,000 บำท
คิดเป็นอัตรำค่ำเช่ำเท่ำกับ 100 บำทต่อตำรำงเมตร ซึ่งเท่ำกับรำคำ
ตลำดตำมกำรประเมิ น ของผู้ ป ระเมิ น รำคำทรั พ ย์ สิ น อิ ส ระ คื อ
บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จำกัด ซึ่งได้ประเมิน
รำคำ เมื่อ วันที่ 30 กรกฎำคม 2556 ด้วยวิธีเปรียบเทียบข้อมูล
ตลำด
- นอกจำกนี้ บริษัทยังมีรำยได้จำกค่ำบริหำรจัดกำรสินค้ำในอัตรำ 80
บำท ต่อ 1 ลัง
ยอดคงค้ำง
- ลูกหนี้อื่น
ค่ำเช่ำ
- บริษัท เช่ำ ที่ดิน พร้อ มโรงงำนที่บ ำงชัน เนื้ อ ที่ 2 ไร่ 1 งำน 88.20
ตำรำงวำ ตำมสัญญำเช่ำที่ดินเริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2555 อำยุสัญญำ
เช่ำ 6 เดือนและสำมำรถต่ออำยุสัญญำเช่ำได้ โดยชำระค่ำเช่ำเป็น
รำยเดือน ในอัตรำเดือนละ 300,000 บำท
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ง ที่ 9/2556 เมื่อ วั น ที่ 25
กันยำยน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัททำสัญญำเช่ำที่ดินฉบับใหม่ ซึ่ง
เป็นสัญญำเช่ำระยะยำว อำยุ 3 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึง

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

0.04

0.05

3.87

1.17

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมี ค วำมเห็ น ว่ ำ กำรเช่ ำ ที่ ดิ น พร้ อ มอำคำร
โรงงำนเพื่ อ ใช้ ในกำรประกอบธุรกิ จและผลิต สินค้ำ ดังกล่ำว โดยที่
บริษัทไม่ต้องจัดหำเงิ นทุนจำนวนมำกเพื่อลงทุนในที่ดินและสิ่งปลูก
สร้ำงดังกล่ำว และสำมำรถจัดสรรเงินทุนที่มีอยู่อย่ำงจำกัดไปใช้ลงทุน
ด้ำนอื่นที่จำเป็นเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อบริษัท โดยอัตรำค่ำเช่ำที่ดิน
พร้อมอำคำรโรงงำนเป็นรำคำที่ใกล้เคียงกับรำคำตลำด ดังนั้นจึงเห็นว่ำ
กำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

หน้ำ 130
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ลักษณะรายการ
30 กันยำยน 2559 ซึ่งมีผลให้สัญญำเช่ำฉบับเดิมสิ้นสุดลง โดยมี
อัตรำค่ำเช่ำเริ่มต้นเดือนละ 389,136 บำท (รำยละเอียดปรำกฏในข้อ
11.2)
กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
- บริษัทมีวงเงินกู้ยืมกับสถำบันกำรเงินในประเทศแห่งหนึ่ง ได้แก่
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน เลตเตอร์ออฟเครดิต และ/หรือ
ทรัสต์รีซีท วงเงินรวม 125 ล้ำนบำท กำรกู้ยืมดังกล่ำว นำยอนันท์
รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมกำรและผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ค้ำประกัน
วงเงินดังกล่ำว โดยใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงบำงส่วนของโรงงำน
บำงชันซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของกรรมกำรโดยไม่ได้คิดค่ำตอบแทน
กำรค้ำประกันจำกบริษัทแต่อย่ำงใด

7. นำยอดิศักดิ์ รักอริยะ
พงศ์, นำยอำนุภำพ รัก
อริยะพงศ์

หนังสือให้ควำมยินยอมในกำรใช้ที่ดิน
บริษัทได้รับอนุ ญำตจำกนำยอนันท์ รั กอริยะพงศ์ โดยกำรท ำ
หนังสือให้ควำมยินยอมแก่บริษัทในกำรใช้ที่ดิน ตั้งอยู่ บนโฉนด
เลขที่ 152089 เลขที่ดิน 1881 หน้ำสำรวจ 20799 ตำบลลำดพร้ำว
อำเภอบำงกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหำนคร เนื้อที่ดิน 44 ตำรำงวำ เพื่อ
ใช้ในกำรติดตั้งป้ำยโฆษณำสินค้ำของบริษัท
สัญญำซื้อหุ้น Sappe Europe (บริษัทซื้อหุ้น Sappe Europe จำก
กรรมกำร)
สัญญำซื้อหนี้ (บริษัทซื้อลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe คืนจำก
กรรมกำร)
เมื่อวันที่ 1 กรกฎำคม 2556 บริษัทได้ทำสัญญำซื้อหุ้นและซื้อหนี้ของ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

0.16

-

11.36

-

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงค้ำ
ประกั น วงเงิ น กู้ ยื ม ของบริ ษั ท เป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขปกติ ข องกำรให้
สินเชื่อของธนำคำร และบริษัทมีควำมจำเป็นในกำรใช้เงินกู้เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ซื้อเครื่องจักรสำหรับ
ผลิตสินค้ำ โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรใช้สินทรัพย์เข้ำค้ำ
ประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
เหมำะสม
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรทำรำยกำรดัง กล่ำวมี
ควำมเหมำะสมและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท โดยที่ บ ริ ษั ท ไม่ มี
ค่ำใช้จ่ำยแต่อย่ำงใด-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรซื้อหุ้ นและกำรซื้อหนี้ของ
Sappe Europe จำกกรรมกำร เพื่อเป็นกำรปรับโครงสร้ำงทำงธุรกิจใน
กลุ่มบริษัท เพื่อขจัดควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นได้ใน
อนำคต ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผล
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8. นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์
นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์,
นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ
นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
นำงสำวปิยจิต รักอริยะพงศ์
และนำยธนรัตน์ รักอริยะ
พงศ์

ลักษณะรายการ

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

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

Sappe Europe จำกกรรมกำรของบริษัท คือ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ โดยซื้อหุ้น Sappe Europe คิดเป็น
สัดส่วนรวมร้อยละ 60.00 ในรำคำซื้อรวม 3,983 ยูโร หรือเทียบเท่ำ
0.16 ล้ำนบำท และซื้อหนี้ของ Sappe Europe จำนวน 0.28 ล้ำนยูโร
หรือเทียบเท่ำ 11.36 ล้ำนบำท (คำนวณจำกอัตรำแลกเปลี่ยน ณ วันที่
28 มิถุนำยน 2556)
สรุปรำยละเอียดเกี่ยวกับรำยกำรซื้อหุ้น ซื้อ/ขำยหนี้ และกำรหักกลบลบหนี้ จำกกำรเข้ำทำสัญญำดังกล่ำวข้ำงต้น แสดงไว้ในข้อ 11.3
ค่ำเช่ำ
4.36
0.77
- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรเช่ำที่ดินดังกล่ำวมีควำม
บริษัทเช่ำที่ดิน ซึ่งเป็น ที่ตั้งโรงงำนคลอง 13 เนื้ อ ที่รวม 97 ไร่ 3
จำเป็น เนื่อ งจำกบริษัทได้ลงทุนก่อ สร้ำงอำคำรโรงงำนบนพื้นที่เช่ำ
งำน 49 ตำรำงวำ ตำมสัญญำเช่ำที่ดิน เริ่มตั้งแต่ 1 มกรำคม 2555
ดังกล่ำว และมีกำรใช้งำนอำคำรโรงงำนผลิตสินค้ำมำโดยตลอด ซึ่ง
อำยุสัญญำเช่ำ 1 ปี และสำมำรถต่ออำยุสัญญำเช่ำได้ โดยชำระค่ำ
ปัจจุบันบริษัทยังอยู่ระหว่ำงกำรลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเพื่อรองกำลัง
เช่ำเป็นรำยเดือน ในอัตรำเดือนละ 300,000 บำท สำหรับค่ำเช่ำในปี
กำรผลิตที่มำกขึ้น ซึ่งหำกบริษัทหำที่ดินเช่ำใหม่ บริษัทจะต้อ งจัดหำ
2555 และอัตรำเดือ นละ 400,000 บำท สำหรับ ค่ำเช่ำ ในปี 2556
เงิน ทุน เพื่อ ใช้ ในกำรก่อ สร้ำ งอำคำรโรงงำนใหม่ หรื อ หำที่เ ช่ำ ใหม่
อนึ่ ง ที่ ป ระชุ มคณะกรรมกำรบริ ษัท ครั้ง ที่ 9/2556 เมื่อ วั น ที่ 25
พร้อมอำคำรโรงงำน ซึ่งค่ำเช่ำที่จ่ำยจะแพงขึ้นเนื่องจำกต้องเพิ่มกำรเช่ำ
กันยำยน 2556 มีมติอนุมัติให้บริษัททำสัญญำเช่ำที่ดินฉบับใหม่ ซึ่ง
อำคำรด้วย นอกจำกนี้อัตรำค่ำเช่ำเช่ำที่ดินเป็นรำคำที่ใกล้เคียงกับรำคำ
เป็นสัญญำเช่ำระยะยำว อำยุ 20 ปี เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลำคม 2556 จนถึง
ตลำด ซึ่งประเมินโดยผู้ประเมินรำคำอิสระที่ได้รับควำมเห็นชอบจำก
30 กันยำยน 2576 ซึ่งมีผลให้สัญญำเช่ ำฉบับเดิมสิ้นสุดลง โดยมี
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และมี
อัตรำค่ำเช่ำเริ่มต้นเดือนละ 255,000 บำท
ปรับค่ำเช่ำขึ้นปีละ 3 - 5% ตำมภำวะเงินเฟ้อ ดังนั้นจึงเห็นว่ำกำรทำ
เมื่อวัน ที่ 19 พฤษภำคม 2557 มีกำรแก้ไขเพิ่มเติมสัญญำเช่ำ โดย
รำยกำรมีควำมเหมำะสมและสมเหตุสมผล และรำคำค่ำเช่ำดังกล่ำวเป็น
ปรับลดอัตรำค่ำเช่ำจำกเดิม 255,000 บำทต่อเดือน เหลือ 153,000
อัตรำค่ำเช่ำที่เหมำะสม
บำทต่อเดือน และแก้ไขอัตรำกำรขึ้นค่ำเช่ำในปีที่ 2 - 20 จำกร้อยละ
3.33 ต่อปี เป็น 2.00 ต่อปี โดยมีผลตั้งแต่เดือนมิถุนำยน 2557 เป็น
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ลักษณะรายการ

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

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ต้นไป
(รำยละเอียดปรำกฏในข้อ 11.2)
กำรค้ำประกันเงินกู้ยืมให้แก่บริษัท
- บริษัท มีวงเงิน กู้ยืมกับ สถำบันกำรเงิน ในประเทศ 2 แห่ง ได้แก่
วงเงินเบิกเกินบัญชี ตั๋วสัญญำใช้เงิน เลตเตอร์อ อฟเครดิต และ/
หรือ ทรัสต์รีซีท เงินกู้ยืมระยะยำว วงเงินรวม 635 ล้ำนบำท กำร
กู้ยืมดังกล่ำว นำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์
นำงสมนึก ไอศูรย์พิศำลศิริ นำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ นำงสำวปิย
จิต รักอริยะพงศ์ และนำยธนรัตน์ รักอริยะพงศ์ ซึ่งเป็นกรรมกำร
และผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ค้ำประกันวงเงินดังกล่ำว โดยใช้ที่ดิน
ต.บำงพลวง อ.บ้ำนสร้ำง จ.ปรำจีนบุรี และ ที่ดิน ต.พืชอุดม อ.ลำ
ลูกกำ จ.ปทุมธำนี (คลอง 13) ซึ่งเป็น กรรมสิท ธิ์ของกรรมกำร
และไม่มีกำรคิดค่ำตอบแทนกำรค้ำประกันจำกบริษัทแต่อย่ำงใด

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

ไม่มี
ค่ำตอบแทน

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรใช้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้ำงค้ำ
ประกั น วงเงิ น กู้ ยื ม ของบริ ษั ท เป็ น ไปตำมเงื่ อ นไขปกติ ข องกำรให้
สินเชื่อ ของธนำคำร และบริษัทมีควำมจำเป็นในกำรใช้เงินกู้เพื่อเป็น
เงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจ รวมถึงใช้ซื้อเครื่องจักรสำหรับ
ผลิตสินค้ำ โดยบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนกำรใช้สินทรัพย์เข้ำค้ำ
ประกันดังกล่ำวแต่อย่ำงใด ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวมีควำมสมเหตุสมผลและ
เป็ น ประโยชน์ ต่ อ บริ ษั ท ดั ง นั้ น จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
เหมำะสม

0.17

0.19

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ เจ้ำหนี้อื่นดังกล่ำวเกิดจำกกำร
ที่กรรมกำรของ Sappe Indo สำรองเงินจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแทน
Sappe Indo เพื่อใช้ในกำรดำเนินงำนตำมปกติ ดังนั้นรำยกำรดังกล่ำวจึง
มีควำมเหมำะสมและเป็นประโยชน์ต่อกิจกำรของ Sappe Indo

0.79

2.89

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรซื้อ เครื่องจักรและอุปกรณ์
เพื่อใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษัทเป็นรำยกำรธุรกิจปกติ โดยรำคำ
ซื้อเป็นรำคำตลำด สำมำรถเทียบเคียงได้กับกำรซื้อจำกผู้ประกอบกำร
รำยอื่ น ดั ง นั้น จึ งเห็น ว่ ำกำรท ำรำยกำรมี ค วำมเหมำะสมและมี รำคำ

9. Mr. Hartono Susanteo
- บริษัทย่อย - Sappe Indo มียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรที่กรรมกำรของ
บริษัทย่อยสำรองจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยแทนบริษัทย่อย

12. สำมที

ค่ำซื้ออุปกรณ์
- บริษัทมียอดซื้ออุปกรณ์สำหรับใช้ในกระบวนกำรผลิตของบริษัท
โดยรำคำที่ ซื้ อ เป็ น รำคำตลำดที่ เ ที ย บเคี ย งได้ กั บ กำรซื้ อ จำก
ผู้ประกอบกำรรำยอื่น
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13. Italmarket

ลักษณะรายการ
ค่ำบริกำร
- บริษัทมีค่ำใช้บริกำรในกำรขนส่งและติดตั้งอุปกรณ์ ในอัตรำค่ำ
ใช้บริกำรที่เทียบเคียงได้กับผู้ประกอบกำรรำยอื่น
เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทมียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรซื้ออุปกรณ์จำกสำมที
ขำยสินค้ำ
- บริษัทย่อย - Sappe Europe ขำยสินค้ำน้ำผลไม้ผสมว่ำนหำงจระเข้
แบรนด์ “Aloe Vera” โดยคิดรำคำตลำด ซึ่งเป็นรำคำใกล้เคียงกับ
ที่บริษัทขำยให้กับผู้แทนจำหน่ำยรำยอื่นๆ
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย โดยกำรจ้ำง
Italmarket เป็นผู้จัดจำหน่ำยสินค้ำให้กับ บริษัทย่อย ในรำคำที่ตก
ลงร่วมกัน
เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
- บริษัท ย่อ ย - Sappe Europe มีเงิน รับ ล่วงหน้ ำค่ำสิน ค้ำจำก
Italmarket โดย ณ วันที่ 30 มิถุนำยน 2556 (หนึ่งวันก่อนที่บริษัท
จะเข้ำไปถือหุ้น Sappe Europe) มีเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ จำก
Italmarket จำนวน 164,943 ยูโร เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนใน
กำรดำเนิน ธุรกิจ ซึ่งเมื่อ Italmarket ซื้อสินค้ำจำก Sappe Europe
ได้มีกำรลดยอดเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำดังกล่ำวลง และ ณ วันที่
31 ธันวำคม 2556 เงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำลดลงเหลือ 86,160 ยูโร
หรือ เทียบเท่ำเงินบำทประมำณ 3.88 ล้ำนบำท อย่ำงไรก็ตำม ที่
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มูลค่ารายการระหว่างกัน (ล้านบาท)
ปี 2556
ม.ค. - มี.ค. 2557

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ยุติธรรม

0.03

-

0.06

2.13

3.37

1.52

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ กำรขำยสินค้ำดังกล่ำวเป็น
รำยกำรธุรกิจปกติเช่นเดียวกับกำรขำยสินค้ำให้กับลูกค้ำรำยอื่น โดยมี
กำรคิ ด รำคำขำยในรำคำตลำด จึ ง เห็ น ว่ ำ กำรท ำรำยกำรมี ค วำม
สมเหตุสมผลและมีรำคำยุติธรรม

2.60

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำร
ขำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุน ธุรกิจปกติ เพื่อ เพิ่มยอดขำยให้กับ
สินค้ำของบริษัท จึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

3.88

2.64

- คณะกรรมกำรตรวจสอบรับ ทรำบว่ำรำยกำรดัง กล่ ำวเป็น รำยกำรที่
เกิดขึ้นก่อนที่บริษัทจะเข้ำลงทุนในบริษัทย่อย - Sappe Europe และ
เสมือนเป็นรำยกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินจำกบริษัทที่เกี่ยวข้อง
ของผู้ถือหุ้นท้องถิ่นของ Sappe Europe ทำให้ Sappe Europe มีเงินทุน
หมุน เวี ยนในกำรดำเนิน ธุร กิจ โดยไม่ มีก ำรจ่ำยค่ำ ตอบแทน ซึ่ง เป็ น
ประโยชน์ต่อบริษัทย่อยดังกล่ำว จึงเห็นว่ำรำยกำรดังกล่ำวยอมรับได้
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14. Slovakia Promotion

ลักษณะรายการ
ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของ Sappe Europe เมื่อเดือนกุมภำพันธ์
2557 ได้ตกลงร่วมกัน กับ Mr.Ing Ivan Jezo หรือ Italmarket
(บริษัทที่เกี่ยวข้องกันของ Mr. Ing Ivan Jezo) ว่ำตั้งแต่เดือน
เมษำยน 2557 เป็นต้นไป จะไม่ลดยอดเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำ
ดังกล่ำวลง
เจ้ำหนี้อื่น
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดเจ้ำหนี้อื่นจำกกำรออกใบลดหนี้
ให้ Italmarket และเจ้ำหนี้อื่นจำกค่ำกระจำยสินค้ำ
เงินกู้ยืมระยะสั้น
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดเงินกู้ยืมระยะสั้นจำก Italmarket
จำนวน 0.08 ล้ำ นยู โ ร อั ต รำดอกเบี้ ย ร้อ ยละ 1.00 ต่ อ ปี โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนินธุรกิจของ
Sappe Europe
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระคืนระหว่ำงงวด
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย
ดอกเบี้ยค้ำงจ่ำย
ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มีค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย โดยกำรจ้ำง
Slovakia Promotion เป็นผู้ทำกำรส่งเสริมกำรตลำดให้กับ บริษัท

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน

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

0.05

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ เงินกู้ยืมระยะสั้นดังกล่ำวเพื่อใช้
ในกำรดำเนินงำนของ Sappe Europe มีควำมเหมำะสม และเป็น
ประโยชน์ตอ่ กิจกำรของ Sappe Europe
3.60
3.60
0.03
0.26

3.60
(0.03)
3.57
0.28

0.45

-

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรส่งเสริมกำร
ขำยดังกล่ำวเป็นรำยกำรสนับสนุน ธุรกิจปกติ เพื่อเพิ่มยอดขำยให้กับ
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ชื่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

15. Mr. Ing. Ivan Jezo

ลักษณะรายการ
ย่อย ในรำคำที่ตกลงร่วมกัน
ลูกหนี้อื่น
บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดลูกหนี้อื่นจำกกำรจ่ำยค่ำใช้จ่ำยแทน
Slovakia Promotion
เงินกู้ยืมระยะยำว
- บริษัทย่อย - Sappe Europe มียอดเงินกู้ยืมระยะยำวจำก Mr. Ing.
Ivan Jezo จำนวน 0.02 ล้ำนยูโร โดยไม่มีกำรคิดอัตรำดอกเบี้ย
กำรกู้ยืมมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรดำเนิน
ธุรกิจของ Sappe Europe
ยอดคงเหลือยกมำต้นงวด
กู้ยืมเพิ่มระหว่ำงงวด
จ่ำยชำระคืนระหว่ำงงวด
ผลต่ำงจำกกำรเปลี่ยนแปลงอัตรำแลกเปลี่ยนเงินตรำต่ำงประเทศ
ยอดคงเหลือยกไปปลำยงวด
ดอกเบี้ยจ่ำย

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

0.08

ความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกัน /
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
สินค้ำของบริษัทจึงเห็นว่ำกำรทำรำยกำรมีควำมสมเหตุสมผล

0.07

- คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำ เงินกู้ยืมระยะยำวดังกล่ำวเพื่อ
ใช้ในกำรดำเนินงำนของ Sappe Europe มีควำมเหมำะสม และเป็น
ประโยชน์ตอ่ กิจกำรของ Sappe Europe
1.13
1.13
-

1.13
(0.01)
1.12
-

11.2 การทาสัญญาเช่าที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เพื่อใช้เป็นโรงงานผลิตสินค้าของบริษัท
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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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 โดยอัตรำค่ำเช่ำและอั ตรำ
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
ลอยและสิ่งปลูกสร้ำงอื่นๆ ขนำดที่ดิน 2 ไร่ 1 งำน 88.2 ตำรำงวำ
จำกนำยอนันท์ รักอริยะพงศ์ เพื่อใช้เป็นโรงงำนผลิตสินค้ำของ
บริษัทต่อเนื่องจำกสัญญำเช่ำเดิม 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
ของรำคำประเมินที่ประเมินโดยผู้ป ระเมินรำคำอิ สระสองรำยที่
ได้รับควำมเห็นชอบจำกสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์
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
ร้อยละ 3 ของรำคำประเมินที่ดินดังกล่ำว

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

หมำยเหตุ : รำยละเอียดของสัญญำเช่ำ สรุปไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 5 ทรัพย์สินที่ใช้ในกำรประกอบธุรกิจ ข้อย่อย 5.3.1 (1) สัญญำเช่ำที่ดนิ และอำคำรโรงงำน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ / 11.รำยกำรระหว่ำงกัน
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11.3 การทาสัญญาซื้อหุน้ Sappe Indo และ Sappe Europe สัญญาซื้อหนี้ Sappe Europe และสัญญาหักกลบลบหนี้
กำรเข้ำทำสัญญำซื้อหุ้น Sappe Indo และ Sappe Europe สัญญำซื้อหนี้ Sappe Europe และสัญญำหักกลบลบหนี้ เป็นรำยกำรที่บริษัททำกับกรรมกำรของบริษัท ได้แก่ นำยอดิศักดิ์ รัก
อริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์ เพื่อวัตถุประสงค์ในกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในบริษัทดังกล่ำว ที่จำกเดิมถือหุ้นโดยกรรมกำรของบริษัท มำเป็นกำรถือหุ้นโดยบริษัท เพื่อขจัด
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) สัญญาซือ้ หุ้น Sappe Indo
ผู้ซื้อ
ผู้ขำย
ควำมสัมพันธ์

บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
ผู้ขำยเป็นกรรมกำรของบริษัท

1.2) สัญญาซื้อหนี้ (ลูกหนี้เงินให้กู้ยืมแก่ Sappe Europe)
ผู้ซื้อ

นำยอดิศักดิ์ รักอริยะพงศ์ และนำยอำนุภำพ รักอริยะพงศ์
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ผู้ขำย
ควำมสัมพันธ์

บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
ผู้ซื้อเป็นกรรมกำรของบริษัท

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 :
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2.1) สัญญาซื้อหุ้น Sappe Europe
ผู้ซื้อ
ผู้ขำย
ควำมสัมพันธ์

บริษทั เซ็ปเป้ จำกัด (มหำชน)
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
ในปี 2556 และงวด 3 เดือนแรกของปี 2557 บริษัทมีกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันกับ กิจกำรหรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องกัน ซึ่งกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันของบริษัทที่เกิดขึ้น มีควำมจำเป็นและสมเหตุสมผลในกำรเข้ำทำรำยกำร
อำทิ กำรกู้ยืมเงินระยะสั้นจำกกรรมกำรซึ่งเป็นไปเพื่อกำรบริหำรจัดกำรสภำพคล่องและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน
ภำยในกิจกำรของบริษัท มีอัตรำดอกเบี้ยที่ถูกกว่ำเมื่อเปรียบเทียบกับกำรกู้ยืมเงินในตลำด กำรค้ำประกันเงินกู้ยืม
ของบริษัทโดยทรัพย์สินของกรรมกำร เป็นไปตำมเงื่อนไขที่กำหนดโดยสถำบันกำรเงินที่ให้กู้ยืมเงิน กำรลงทุนใน
บริษัทย่อยโดยกำรซื้อหุ้น กำรขำยหนี้ และกำรหักกลบหนี้ เป็นไปเพื่อกำรปรับโครงสร้ำงกำรถือหุ้นในกลุ่มบริษัท
กำรซื้อขำยสินค้ำ บริกำร และเครื่องจักร และกำรเช่ำ ทรัพย์สิน เป็นกำรดำเนินธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ
ของบริษัท ซึ่งรำยกำรดังกล่ำวเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำปกติที่ มีเงื่อนไขกำรค้ำทั่วไป โดยเป็นรำคำตลำดและมีเงื่อนไข
ทำงกำรค้ำที่สำมำรถเปรียบเทียบได้กับกำรทำรำยกำรกับบุคคลภำยนอกอื่นที่ไม่มีควำมเกี่ยวข้องกับบริษัท ตลอดจน
กำรทำสัญญำเช่ำที่ดินและอำคำร เพื่อใช้เป็นที่ตั้งโรงงำนผลิตสินค้ำของบริษัท มีรำคำค่ำเช่ำอ้ำงอิงจำกรำคำประเมิน
ของผู้ประเมินรำคำทรัพย์สิน อิสระ ซึ่งล้วนเป็นกำรทำรำยกำรที่มีควำมสมเหตุสมผลและมี รำคำยุติธรรม ไม่ทำให้
บริษัทเสียประโยชน์แต่อย่ำงใด
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 ข้อบังคับประกำศคำสั่ งหรือข้อกำหนดของสำนักงำน
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่เกี่ยวข้องในเรื่องดังกล่ำว รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกัน
ของบริษัทหรือบริษัทย่ อย ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบั ญชีและผู้สอบบัญชีรับ อนุญำตแห่ ง
ประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในกำรทำรำยกำร จะไม่สำมำรถมีส่วน
ร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติรำยกำรดังกล่ำวได้
ในกรณีที่กฎหมำยกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติกำรเข้ำทำรำยกำรระหว่ำงกัน จำกคณะกรรมกำรบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจะจัดให้มีคณะกรรมกำรตรวจสอบเข้ำร่วมประชุมเพื่อพิจำรณำและให้ควำมเห็น
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 ด้วยอำนำจต่อรองทำงกำรค้ำที่ปรำศจำกอิทธิ พลในกำรที่
ตนมีสถำนะเป็น กรรมกำร ผู้บริหำร หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง (Arm’s Length Basis) และจะต้องเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำที่
บริษัทหรือบริษัทย่อยกระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจกำร หรือเป็นรำยกำรทำงกำรค้ำ ซึ่งบริษัทที่อยู่ในธุรกิจเดียวกัน
กับบริษัทหรือบริษัทย่อยมักกระทำเพื่อสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทตน 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 บริษัทจะให้ผู้เชี่ยวชำญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้ให้ควำมเห็นเกี่ยวกับ
รำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อนำไปใช้ประกอบกำรตัดสินใจของคณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริษัท
และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นตำมแต่กรณี ซึ่งผู้ที่อำจมีควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในกำรทำรำยกำร
จะไม่สำมำรถมีส่วนร่วมหรือไม่มีสิทธิออกเสียงในกำรอนุมัติกำรทำรำยกำรระหว่ำงกันดังกล่ำว
ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไว้ในหมำยเหตุประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผู้สอบ
บัญชีของบริษัท รำยงำนประจำปี และแบบแสดงรำยกำรข้อมูลประจำปีของบริษัท (แบบ 56-1)
11.5 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
บริษัทคำดว่ำในอนำคตรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดขึ้นจำกกำรกู้ยืมเงินจำกกรรมกำร รำยกำรซื้อเงินลงทุนจำก
กรรมกำร กำรให้เช่ำช่วงพื้นที่สำนักงำนกับโตโยกซ์ จะไม่เกิดขึ้นอีก ส่วนรำยกำรระหว่ำงกันที่เกิดจำกกำรประกอบ
ธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทและบริษัทย่อย และกำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่บริษัทย่อยใน
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อนำคตจะยังคงมีอยู่ตำมควำมจำเป็นและเหมำะสม เช่น กำรซื้อขำยสินค้ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรทำตลำดร่วมกันกับ Sappe
Indo, Sappe Europe, Italmarket และ Slovakia Promotion กำรเช่ำที่ดินและอำคำรเพื่อเป็นที่ตั้งโรงงำนของบริษัทจำก
กรรมกำรและกลุ่มผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ (กำรเช่ำที่ดินที่โรงงำนบำงชันจะสิ้นสุดลงในปี 2558 เนื่องจำกบริษัทจะย้ำย
โรงงำนบำงชันไปรวมกับโรงงำนคลอง 13 ให้แล้วเสร็จภำยในปี 2558 ในส่วนของกำรเช่ำที่ดินที่โรงงำนคลอง 13
ยังคงมีรำยกำรระหว่ำงกันอยู่ต่อไป จนกว่ำบริษัทจะพิจำรณำซื้อที่ดินตำมเงื่อนไขที่ ได้รับจำกคณะกรรมกำรบริษัท
(รำยละเอียดสรุปไว้ในส่วนที่ 2 ข้อ 1 ปัจจัยเสี่ยง ข้อย่อย 1.1.1 ควำมเสี่ยงจำกกำรไม่มีที่ดินที่ตั้งโรงงำนเป็นของบริษัท
เอง)) กำรให้เช่ำช่วงพื้นที่สำนักงำนและคลังสินค้ำกับฮำยำชิ กำรซื้ออุปกรณ์โรงงำนจำกโตโยกซ์และสำมที กำรให้กู้ยืม
เงินแก่ Sappe Europe กำรกู้ยืมเงินและกำรรับควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินในรูปเงินรับล่วงหน้ำค่ำสินค้ำของ Sappe
Europe จำกผู้ถือหุ้นท้องถิ่นและผู้ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยจะมีกำรกำหนดนโยบำยกำรคิดรำคำระหว่ำงกันอย่ำงชัดเจน
ตำมรำคำและเงื่ อ นไขตลำดที่ เ หมำะสม เป็ น ธรรม และไม่ ก่ อ ให้ เ กิ ด กำรถ่ ำ ยเทผลประโยชน์ รวมทั้ ง ค ำนึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นสำคัญ ทั้งนี้ รำยกำรระหว่ำงกันที่อำจเกิดขึ้นในอนำคตนั้น คณะกรรมกำร
บริษัทต้องปฏิบัติให้เป็นไปตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกำศ คำสั่ง หรือ
ข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ คณะกรรมกำรกำกับตลำดทุน และตลำด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงกำรปฏิบัติตำมข้อกำหนดเกี่ยวกับกำรเปิดเผยข้อมูลกำรทำรำยกำรเกี่ยวโยงกั นของ
บริษัทหรือบริษัทย่อยตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่กำหนดโดยสมำคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญำตแห่งประเทศ
ไทย
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