บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

14.

รายการระหว่ างกัน

14.1

ลักษณะความสัมพันธ์

บริ ษัทและบริ ษัทย่อยมีการทารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ งต่างๆ โดยรายการระหว่างกันที่เกิดขึ ้นนัน้
เป็ นรายการกับผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้บริ หารของบริ ษัท รวมถึงการทารายการกับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องกัน ซึง่ มีบคุ คลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งเป็ นผู้ถือหุ้น และ/หรื อเป็ นผู้บริ หาร ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ ได้ ดงั นี ้
ชื่อบริษัท/บุคคล
บริ ษัท บลูมมิ่ง จากัด
บริ ษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด
บริ ษัท ไซเบอร์ พริ น้ ท์ กรุ๊ป จากัด
บริ ษัท เอเชี่ยนฟอร์ จนู พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด
ห้ างหุ้นส่วนจากัดสามัญระริ นจินดา
(เดิมชื่อคณะบุคคลระริ นจินดา)
นายวิธิต อุตสาหจิต
นายสันติวฒ
ั น์ อมรธีรสรรค์
นายบันลือ อุตสาหจิต
นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต
นายณรัล วิวรรธนไกร
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์
นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์
นายภาสพงษ์ อัศวโสภณ

ประเภทธุรกิจ
ขายของชาร่วย การ์ ดอวยพรและสมุด
ร้ านอาหาร / ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
รับจ้ างผลิตสิง่ พิมพ์
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์

ลักษณะความสัมพันธ์
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นร่วมกัน
ผู้ถือหุ้นและกรรมการร่วมกัน
หุ้นส่วนเป็ นกรรมการบริ ษัท

ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
ให้ เช่าอสังหาริ มทรัพย์
-

พี่ชายนายวิบลู ย์
สามีนางฐานิศร์
บิดานายวิบลู ย์
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัทย่อย
ผู้บริ หารบริ ษัทย่อย
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บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ทังนี
้ ้รายละเอียดกรรมการ และผู้ถือหุ้นของบริ ษัททีเ่ ป็ นกิจการที่เกี่ยวข้ องกันเป็ นไปตามเอกสารแนบ
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20,000,000
20,000,000
20,000,000
20,000,000



20,000,000



20,000,000

120,000,000

0.00%
16.67%
16.67%
16.67%
16.67%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
16.67%
0.00%
16.67%
0.00%
0.00%
100.00%

สัดส่วน






สัดส่วน

100.00%

เงินทุน

2,000,000

หุ้นส่วน

100.00%

กรรมการ

20,000



0.00%
20.00%
20.00%
20.00%
20.00%
0.00%
0.00%
0.00%
6.67%
0.00%
6.67%
6.67%
0.00%
0.00%
0.00%

บริ ษัท อุตสาหจิตโฮลดิ ้ง จากัด
หุ้นที่ถือ








400,000
400,000
400,000
400,000
133,333
133,334
133,333
-

ห้ างหุ้นส่วนสามัญ ระริ นจินดา

กรรมการ

100.00%



0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.01%
0.00%
0.00%
99.94%

สัดส่วน

500,000



1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
19,988

บริ ษัท เอเชี่ยนฟอร์ จนู พร็ อพเพอร์
ตี ้ จากัด
หุ้นที่ถือ

7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
7.75%
2.58%
7.75%
2.58%
2.58%
22.50%
0.00%
0.00%

สัดส่วน

100.00%

38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
38,750
12,916
38,750
12,917
12,917
112,500
-

บริ ษัท บี.ยู. เอ็นเตอร์ ไพรส์
จากัด
กรรมการ

70,000,000



สัดส่วน

0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
100.00%

หุ้นที่ถือ

5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
69,999,940

กรรมการ











บริ ษัท บลูมมิ่ง จากัด

หุ้นที่ถือ

รวม

สัดส่วน

นายวิธิต อุตสาหจิต
นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ
นายธนวัฒน์ อุตสาหจิต
นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์
นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต
นางสุวิมล อุตสาหจิต
นายวิวฒ
ั น์ อุตสาหจิต
นายวิชยั อุตสาหจิต
นายณภัทร วิวรรธนไกร
นายบันลือ อุตสาหจิต
นายณรัล วิวรรธนไกร
นายณรุจ วิวรรธนไกร
นายประเสริ ฐ จิราวรรณสถิตย์
นายอิศวงศ์ ศุภวัฒนเกียรติ
บริ ษัท อุตสาหจิตโฮลดิ ้ง จากัด

หุ้นที่ถือ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

กรรมการ

ชื่อ

บริ ษัท ไซเบอร์ พริ น้ ท์กรุ๊ป จากัด












2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
2,500,000
833,334
7,500,000
833,333
833,333
-

8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
8.33%
2.78%
25.00%
2.78%
2.78%
0.00%
0.00%
0.00%

30,000,000

100.00%

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

14.2

ลักษณะรายการระหว่ างกัน

บริ ษัทและบริ ษัทย่อย มีการทารายการระหว่างกันอันเนื่องมาจากการดาเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ซึง่ สามารถสรุปลักษณะและมูลค่าของการทารายการระหว่างกัน โดยแบ่งตามประเภท ได้ ดงั นี ้
ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ปี 2555

1.

บริษัท บลูมมิ่ง จากัด

รายได้ จากการขายสินค้ า
ซื ้อสินค้ าและบริการ
ลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

2.

บริษัทบี.ย.ู เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด

รายได้ จากการขายสินค้ า
ซื ้อสินค้ าและบริการ
ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

18
4,194
289
357

656
343
236
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มูลค่ ารายการ
ปี 2556 ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
158
3
5,319
1,125
150
974
302

20
800
13
155

2
164
15
125

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บริ ษั ท บลูมมิ่ง จากัด ซือ้ ผลิต ภัณ ฑ์ ส
ปาของบริ ษั ท ย่ อ ย เพื่ อ จ าหน่ า ยเป็ น
สิ น ค้ าพรี เ มี ย มในราคาตลาดที่ ข าย
ให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
- บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย ซื อ้ ลูก ประคบ
และว่าจ้ างให้ บรรจุผลิตภัณฑ์สปา ลง
บรรจุภัณฑ์ เพื่อจาหน่ายในราคาที่ต ก
ลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่ า การซื อ้ สิ น ค้ า และว่ า จ้ างบรรจุ
ผลิตภัณฑ์เป็ นรายการทางการค้ าทัว่ ไป
และราคาเป็ นราคาที่ เ ปรี ย บเที ย บได้
และมีร าคาต่ า กว่า เมื่ อเที ยบกับ ราคา
ตลาด
- บริ ษัท บี.ยู.เอ็นเตอร์ ไพรส์ จากัด ซือ้
ผลิตภัณฑ์ ส ปาของบริ ษัท ย่อย เพื่อใช้
เป็ นของขวัญช่วงเทศกาลในราคาตลาด
ที่ขายให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
- บริษัทซื ้อคุ๊กกี ้ เพื่อให้ บริ การกับลูกค้ าที่
ใช้ บริ ก ารสปาของบริ ษั ท และเลี ย้ ง
รับรองลูกค้ าของบริ ษัทที่ร้านอาหารใน
ราคาตลาดที่ขายให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการซื ้อสินค้ า และบริการเป็ นรายการ
ทางการค้ าทั่วไปและราคาเป็ นราคาที่
เปรียบเทียบได้ กบั ราคาตลาดทัว่ ไป

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ปี 2555

3.

บริษัท ไซเบอร์ พริน้ ท์ กรุ๊ป
จากัด

รายได้ คา่ บริการ
รายได้ จากการขายสินค้ า
รายได้ อื่น
ซื ้อสินค้ าและบริการ
ลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

4.

บริษัท เอเชี่ยนฟอร์ จนู พร็อพ
เพอร์ ตี ้ จากัด

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
ลูกหนี ้การค้ า
เจ้ าหนี ้การค้ า

43
710
24
377

6,633
69
-

ส่วนที่ 2.3/14 หน้ า 4

มูลค่ ารายการ
ปี 2556 ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
83
102
15
91
1,008
161
109
38
382
386

5,299
56

1,702
655

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บริ ษัท ไซเบอร์ พริ น้ ท์ กรุ๊ป จากัด ซื ้อ
Package บริ การสปาของบริ ษัท และ
ซือ้ ผลิตภัณฑ์ สปาของบริ ษัทย่อย เพื่อ
ใช้ เป็ นของขวัญ ช่ว งเทศกาล ในราคา
ตลาดที่ขายให้ กบั ลูกค้ าทัว่ ไป
- บริ ษัทและบริ ษัทย่อย จ้ างผลิตสิ่งพิมพ์
ต่า งๆ เพื่ อ ใช้ ใ นธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท และ
บริษัทย่อย ในราคาที่ตกลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่ า การจ้ างผลิ ต สิ่ ง พิ ม พ์ ต่ า งๆ เป็ น
รายการทางการค้ าทัว่ ไปและราคาเป็ น
ราคาที่ เปรี ยบเที ยบได้ กับ ราคาตลาด
ทัว่ ไป
- บริ ษั ท เช่ า พื น้ ที่ อ าคารเพื่ อ ประกอบ
ธุรกิจสปา (RarinJinda Wellness Spa
สาขาภูเก็ต ) ในราคาตามสัญญาที่ตก
ลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่า การเช่าพืน้ ที่อาคารดังกล่าวเพื่อใช้
ในธุรกิจของบริษัท อัตราค่าเช่าปั จจุบนั
ยังคงต่ากว่าที่บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ
จากัด ซึ่งเป็ นผู้ประเมินอิสระได้ จัดท า
รายงานประเมิน ราคาค่า เช่า เสนอแก่
ทางบริษัท

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2555 ปี 2556 ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
1,120
2,833
723
75
72
72

5.

ห้ างหุ้นส่วนจากัดสามัญระริน
จินดา

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
เจ้ าหนี ้การค้ า

6.

นายวิธิต อุตสาหจิต

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค
เจ้ าหนี ้การค้ า

-

835
-

313
104

7.

นายสันติวฒ
ั น์ อมรธีรสรรค์

ค่าเช่าและค่าสาธารณูปโภค

631

631

163

8.

นายบันลือ อุตสาหจิต

ดอกเบี ้ยจ่าย
เงินกู้ยืม
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย

963
48,000
1,960

944
-

-
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หน่วย : พันบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บริ ษั ท เช่า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลูก สร้ างเพื่ อ
ประกอบธุรกิ จสปา และที่ ดินบางส่ว น
ให้ เ ช่า ช่ ว งต่ อ บริ ษั ท สยามเวลเนสท
รี ส อร์ ท จ ากั ด ในการประกอบธุ ร กิ จ
โรงแรม และร้ านอาหาร ระยะเวลา 30
ปี ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่ า การเช่ า ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลู ก สร้ าง
ดังกล่าวเพื่อใช้ ในธุรกิจของบริ ษัทและ
บริ ษัทย่อยโดยอ้ างอิ งอัตราค่าเช่าและ
อัตราการขึน้ ค่า เช่าที่เหมาะสม ตามที่
บริษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด ซึ่งเป็ น
ผู้ ประเมิ น อิ ส ระได้ จั ด ท ารายงา น
ประเมินราคาค่าเช่าเสนอแก่ทางบริษัท
- บริ ษัทเช่าอาคารพาณิชย์ 3 ชัน้ 7 คูหา
เลขที่ 483 เพื่ อ ใช้ เ ป็ นส านัก งานของ
บริษัท ในราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่า การเช่าพืน้ ที่อาคารดังกล่าวเพื่อใช้
ในธุรกิจของบริ ษัท อัตราค่าเช่าอ้ างอิง
ตามสั ด ส่ ว นพื น้ ที่ เ ช่ า ที่ บ ริ ษั ท 15 ที่
ปรึ กษาธุ รกิ จ จากัด ซึ่งเป็ นผู้ป ระเมิน
อิสระได้ จดั ทารายงานประเมินราคาค่า
เช่าเสนอแก่ทางบริษัท
- บริษัทเช่าบ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ 2 หลัง เลขที่
เลขที่ 322/202 และ 322/203 ถนน
อโศก-ดินแดง เพื่อใช้ เป็ นบ้ านพัก
พนักงานในกรุงเทพฯ
- คณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาเห็น
ว่าการเช่าบ้ านดังกล่าวเพื่อใช้ ในธุรกิจ
ของบริ ษั ท อัต ราค่า เช่า อ้ า งอิ ง ตามที่
บริษัท ศศิรัชดา จากัด ซึง่ เป็ นผู้ประเมิน
อิสระได้ จดั ทารายงานประเมินราคาค่า
เช่าเสนอแก่ทางบริษัท
บริ ษั ท กู้ ยื ม เพื่ อ ใช้ ล งทุน ในธุ ร กิ จ อัต รา
ดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี มีการชาระคืนไป
แล้ วในปี 2556

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ
ปี 2555

มูลค่ ารายการ
ปี 2556 ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
622
12
12
359
359
364
220

9.

นายวิบลู ย์ อุตสาหจิต

ดอกเบี ้ยจ่าย
ลูกหนี ้อื่น
เงินกู้ยืม
ดอกเบี ้ยค้ างจ่าย
เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย

2,337
123,415
2,827
81

10.

นายณรัล วิวรรธนไกร

เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย

14

31

54

11.

นางปราณี ศุภวัฒนเกียรติ

เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย

255

7

15

12.

นางฐานิศร์ อมรธีรสรรค์

เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย

298

75

73

ส่วนที่ 2.3/14 หน้ า 6

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
- บ ริ ษั ท แ ล ะ บ ริ ษั ท ย่ อ ย กู้ ยื ม จ า ก
กรรมการ อัตราดอกเบี ้ยร้ อยละ 2 ต่อปี
มีการชาระคืนไปแล้ วในปี 2556 ทังนี
้ ้
ดอกเบีย้ ค้ างจ่ายเป็ นดอกเบี ้ยที่บริ ษั ท
ย่อ ยค้ า งจ่า ยกรรมการตัง้ แต่ปี 2555
โดยบริ ษั ท ย่อ ยช าระคื น ดอกเบี ย้ ค้ า ง
จ่ายไปแล้ วเมื่อวันที่ 10 มิถนุ ายน 2557
- ลูกหนี ้อื่น เป็ นลูกหนี ้เงินทดรองจ่าย แต่
เนื่ อ งจากเอกสารการช าระเงิ น ไม่
ครบถ้ วนจึงตัง้ บัญชีพักไว้ บริ ษัทได้ รับ
ช า ร ะ เงิ น คื น ไป แ ล้ ว เมื่ อ วั น ที่ 1 0
มิถนุ ายน 2557
- เจ้ าหนีเ้ งินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทาง และอื่นๆ ที่กรรมการชาระ
ไปล่วงหน้ าก่อนวันปิ ดงวดบัญชี และมี
การนาเอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน
ณ วันปิ ดงวดบัญชี
เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่ว งหน้ าก่อนวัน ปิ ดงวดบัญชี และมี การ
น าเอกสารการชาระเงิน มาเบิกจ่า ยจาก
บริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน
ปิ ดงวดบัญชี
เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่ว งหน้ าก่อนวัน ปิ ดงวดบัญชี และมีการ
น าเอกสารการชาระเงิน มาเบิกจ่า ยจาก
บริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน
ปิ ดงวดบัญชี
เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่ว งหน้ าก่อนวัน ปิ ดงวดบัญชี และมีการ
น าเอกสารการชาระเงิน มาเบิกจ่า ยจาก
บริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน
ปิ ดงวดบัญชี

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

ลาดับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ ารายการ
ปี 2555 ปี 2556 ไตรมาสที่ 1
ปี 2557
160
27
23

13.

นางสาวรัตน์ปาลี ศุภวัฒนเกียรติ

เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย

14.

นายประเสริฐ จิราวรรณ
สถิตย์

เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย
ลูกหนี ้อื่น

730
896

383
-

651
-

15.

นายจักรพัชร์ จิราวรรณสถิตย์

เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย

-

-

64

16.

นายภาสพงษ์ อัศวโสภณ

เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่าย

-

3

20

17.

กรรมการอิสระ 3 ท่าน

เจ้ าหนี ้กรรมการ

-

-

62

ส่วนที่ 2.3/14 หน้ า 7

หน่วย : พันบาท
ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผล
และความเห็นคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่ว งหน้ าก่อนวัน ปิ ดงวดบัญชี และมีการ
น าเอกสารการชาระเงิน มาเบิกจ่า ยจาก
บริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน
ปิ ดงวดบัญชี
- เจ้ าหนีเ้ งินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จ่ายใน
การเดินทาง และอื่นๆ ที่กรรมการชาระ
ไปล่วงหน้ าก่อนวันปิ ดงวดบัญชี และมี
การนาเอกสารการชาระเงินมาเบิกจ่าย
จากบริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน
ณ วันปิ ดงวดบัญชี
- ลูกหนี อ้ ื่นในปี 2555 เดิ มเป็ นการจอง
สปาจากต่างประเทศชาระเงินล่วงหน้ า
ผ่านบัญชีคณ
ุ ประเสริฐ และจะมีการตัด
ชาระบัญ ชีกันภายหลังจากที่ลูกค้ ามา
ใช้ บ ริ ก าร ปั จ จุ บัน ทางบริ ษั ท รั บ เงิ น
จองสปาโดยตรงและไม่ มี ร ายการ
ดังกล่าวอีก
เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่ว งหน้ าก่อนวัน ปิ ดงวดบัญชี และมีการ
น าเอกสารการชาระเงิน มาเบิกจ่า ยจาก
บริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน
ปิ ดงวดบัญชี
เจ้ าหนี ้เงินทดรองจ่ายเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ
เดิ น ทาง และอื่ น ๆ ที่ ก รรมการช าระไป
ล่ว งหน้ าก่อนวัน ปิ ดงวดบัญชี และมีการ
น าเอกสารการชาระเงิน มาเบิกจ่า ยจาก
บริ ษัท แต่ยังไม่ได้ ทาการชาระคืน ณ วัน
ปิ ดงวดบัญชี
เจ้ า หนี ก้ รรมการ ในส่ว นของกรรมการ
อิสระ 3 ท่าน เป็ นค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
ที่ตงบั
ั ้ ญชีเบิกจ่ายไว้ และชาระเงินหลังวัน
ปิ ดงวดบัญชี

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)

สัญญาเช่าที่เป็ นรายการระหว่างกัน และเงื่อนไข
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
23 ม.ค. 2557

1 เม.ย. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริ ษั ท ท าสัญ ญาเช่ า อาคารกั บ 3 ปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
นายสันติวฒ
ั น์ อมรธีรสรรค์
เป็ นการต่ออายุปีที่ 7 ถึงปี ที่ 9
อาค ารเลขที่ 322/202 แล ะ
322/202 ซอยอยู่เจริ ญ แยก 18
ถนนรั ชดาภิเษก แขวงห้ ว ยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุงเทพฯ
เพื่อใช้ เป็ นที่ พักพนักงานสปาใน
กรุงเทพ
บริ ษั ท ท าสัญ ญาเช่ า อาคารกั บ 3 ปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2558
นายวิธิต อุตสาหจิต
ชัน้ ที่ 1 และ 2 ของอาคารเลขที่
483 – 483/6 และชั น้ ที่ 3 ของ
อาคารเลขที่ 483/6 ซอยสุทธิ พร
ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิ น
แดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
รวมพื ้นที่ใช้ สอย 1,392 ตารางเมตร
เพื่อใช้ เป็ นอาคารส านักงานของ
บริษัท และบริษัทย่อย

ส่วนที่ 2.3/14 หน้ า 8

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

หมายเหตุ

อาคาร 322/202 ค่าเช่ าปี 2557 – 2559 - สามารถต่ออายุได้ 3 ปี โดย
เดื อนละ 30,900 บาท 31,800 บาท แ จ้ ง ล่ ว ง ห น้ า ก่ อ น ค ร บ
และ 32,800 บาท ตามลาดับ
กาหนดสัญญา 2 เดือน
อาคาร 322/203 ค่าเช่ าปี 2557 – 2559 - ยกเลิ กสั ญ ญาก่ อนครบ
เดื อนละ 20,600 บาท 21,200 บาท ก าหนดได้ โดยแจ้ งให้ ทราบ
และ 21,800 บาท ตามลาดับ
ล่วงหน้ า 120 วัน

ค่ า เช่ า 104,400 บาท/เดื อ น และ - ยกเว้ นค่ า เช่ า ระ ห ว่ า ง
สามารถปรั บค่า เช่าเพิ่มขึน้ ตามภาวะ ตกแต่ง โดยเริ่ มคิดค่าเช่า
ตลาดแต่ไม่เกินร้ อยละ 15 ของค่าเช่าที่ 1 พฤษภาคม 2556 เป็ นต้ นไป
มีผลบังคับใช้ อยู่ ทุก 3 ปี
- สามารถต่ออายุได้ 2 คราว
คราวละ 3 ปี โดยแจ้ ง
ล่ว งหน้ า ก่ อ นครบก าหนด
สัญญา 30 วัน
- ผู้ เช่ า มี ห น้ าที่ ดู แ ลรั ก ษา
ปรั บ ปรุ ง ซ่อมแซม อาคาร
เช่าให้ อยูใ่ นสภาพดี
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี
โรงเรื อน และค่าธรรมเนียม
อื่นๆ
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
สาธารณูปโภค

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
1 ม.ค. 2556

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริ ษัททาสัญญาเช่าที่ดิน และสิ่ง 30 ปี สิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2585
ปลูกสร้ างกับนางปราณี ศุภวัฒน
เกี ย รติ นายณรั ล วิ ว รรธนไกร
นายธนวั ฒ น์ อุ ต สาหจิ ต นาย
ประเสริฐ จิราวรรณสถิตย์ นางฐา
นิศร์ อมรธี รสรรค์ และนายวิบูลย์
อุตสาหจิต โดยชาระค่าเช่าให้ กับ
ห้ างหุ้นส่วนสามัญระริ นจินดา ที่
บุค คลทัง้ 6 ร่ ว มกัน จัด ตัง้ ทัง้ นี ้
เป็ นที่ ดิ น ตามโฉนดเลขที่ 117,
2875, 8985, 554, 3010, 3009
และ 103754 รวม 7 โฉนด เนือ้ ที่
รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา
พร้ อมอาคาร 4 ชัน้ เลขที่ 14/1
และเรือนไทย 2 ชัน้ 14 ถนนเจริ ญ
ราษฎร์ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่
เ พื่ อ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ส ป า
(RarinJinda Wellness Spa
สาขาเชี ย งใหม่ ) และที่ ดิ น
บางส่ ว นให้ เช่ า ช่ ว งต่ อ บริ ษั ท
สยามเวลเนส รี ส อร์ ท จ ากัด ใน
การประกอบธุ ร กิ จ โรงแรม และ
ร้ านอาหาร (โรงแรมระริ น จิน ดา
เวลเนส สปา รี ส อร์ ท และร้ าน
อาคาร Deck 1)

ส่วนที่ 2.3/14 หน้ า 9

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

หมายเหตุ

ค่าเช่า 241,125 บาท/เดือน และปรับ
อัต ราค่า เช่า เพิ่มขึน้ ไม่เกิ น ร้ อยละ 15
ของค่าเช่าทุก 3 ปี

- สามารถต่ออายุได้ โดยต้ อง
บอกกล่าวล่วงหน้ าเป็ นลาย
ลักษณ์อกั ษรไม่น้อยกว่า 3 ปี
ก่อนครบกาหนดสัญญาเช่า
- เมื่ อ สิ น้ สุ ด สั ญ ญาผู้ เช่ า
ต้ องขนย้ ายทรัพย์สินของผู้
เช่าออกจากพื ้นที่เช่า หาก
ไม่ ด าเนิ น การผู้ ให้ เช่ า มี
สิ ท ธิ เ ข้ า ค ร อ บ ค ร อ ง
ทรั พ ย์ สิ น ให้ เช่ า และขน
ย้ ายทรั พ ย์ สิ น ของผู้ เช่ า
ออกด้ ว ยค่ า ใช้ จ่า ยของผู้
เช่าเอง
- คู่ สั ญ ญาต้ องท าการจด
ทะเบี ย นสิ ท ธิ ก ารเช่ า ณ
ส านั กงานที่ ดิ น โดยผู้ เช่ า
รั บ ผิ ด ชอบค่ า ธรรมเนี ย ม
และค่ า ใช้ จ่ า ยในการจด
ทะเบียนสิทธิการเช่าทังหมด
้
(ปั จจุบัน อยู่ระหว่างเตรี ยม
ด า เ นิ น ก า ร โ ด ย จ ะ
ดาเนินการจดทะเบียนสิทธิ
การเช่าให้ แล้ วเสร็ จก่อนการ
ทา IPO*)
- ผู้ เช่ า มี ห น้ าที่ ดู แ ลรั ก ษา
ปรับปรุง ซ่อมแซม อาคาร
เช่าให้ อยูใ่ นสภาพดี
- ผู้ เช่ า รั บผิ ดชอบค่ า ภาษี
โรงเรือน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
สาธารณูปโภค

บริษัท สยามเวลเนสกรุ๊ป จากัด (มหาชน)
วันที่ตาม
สัญญาเช่ า
22 ม.ค. 2557

รายละเอียด

ระยะเวลา

บริ ษั ท ท าสัญ ญาเช่า และบริ การ 3 ปี สิ ้นสุด 31 มกราคม 2560
พื น้ ที่ กั บ บริ ษั ท เอเชี่ ย นฟอร์ จูน ต่ออายุ ปี ที่ 4 – ปี ที่ 6
พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด
ต้ งอยู่เลขที่ 184/14 ถนนผังเมือง
สาย ก ตาบลป่ าตอง อาเภอกระทู้
จังหวัดภูเก็ต พืน้ ที่ใช้ สอยอาคาร
เอเชี่ ย นฟอร์ จู น เนื อ้ ที่ 2,418
ตารางเมตร
เ พื่ อ ใ ช้ ป ร ะ ก อ บ ธุ ร กิ จ ส ป า
(RarinJinda Wellness Spa สาขาภูเก็ต)

ค่ าเช่ าและค่ าบริการ

หมายเหตุ

ค่าเช่าปี ที่ 4 เดือนละ 150,000 บาท ปี
ที่ 5 และ 6 เดือนละ 172,500 บาท
เงินประกันสัญญา 600,000 บาท
ค่าบริการปี ที่ 4 เดือนละ 350,000 บาท ปี ที่
5 และ 6 เดือนละ 402,500 บาท
เงินประกันสัญญา 1,400,000 บาท

- หากต้ องการต่อสัญญาต้ อง
แจ้ งก่อนครบกาหนด 6 เดือน
- ผู้ เช่ า รั บ ผิ ด ชอบค่ า ภาษี
โรงเรื อน ค่ า ภาษี ค่ า เบี ย้
ประกันภัย และค่าธรรมเนียม
อื่นๆ
- ผู้ เ ช่ า รั บ ผิ ด ช อ บ ค่ า
สาธารณูปโภคตามจริ ง ใน
อั ต รา ที่ กา รไฟ ฟ้ า ส่ ว น
ภูมิ ภ าค และการประปา
ส่วนภูมิภาคกาหนด

หมายเหตุ
การทาสัญญาเช่ากับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว มีการทาการประเมินราคาเช่าโดยผู้ประเมินราคาอิสระ ดังนี ้
1. บ้ านเดี่ยว 2 ชัน้ 2 หลัง เลขที่ 322/202 และ 322/203 ซอยอยู่เจริ ญ แยก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้ วยขวาง
เขตห้ วยขวาง กรุ งเทพฯ ประเมินราคาโดยบริ ษัท ศศิรัชดา จากัด โดยนายกรกรต เห็นดีงาม ผู้ประเมินหลัก
เป็ นผู้ส ารวจและประเมิ น ท าการประเมิ น ราคาเมื่ อ วัน ที่ 21 ตุลาคม 2556 ซึ่ง ท าการประเมิ น ราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวระยะเวลา 3 ปี ที่ 1,845,000 บาท โดย
คิดเป็ นค่าเช่าที่อตั รา 58,00 บาท/เดือน ปรับเพิ่มปี ละ 3%
2. อาคารคอนกรี ตสูง 3 ชัน้ จานวน 7 คูหา เลขที่ 483 ซอยสุทธิพร ถนนประชาสงเคราะห์ แขวงดิน แดง เขตดินแดง
กรุ งเทพมหานคร ประเมินราคาโดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษาธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก
เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมิ น ราคาเมื่ อ วัน ที่ 27 ธัน วาคม 2555 ซึ่ง ท าการประเมิ น ราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 258,804 บาท/เดือน โดยมีอตั ราค่า
เช่าตลาดเพิ่มขึ ้น 10% ทุกๆ 3 ปี
3. ที่ดินตามโฉนดเลขที่ 117, 2875, 8985, 554, 3010, 3009 และ 103754 รวม 7 โฉนด เนื ้อที่รวม 2 ไร่ 3 งาน 62.4 ตารางวา
เลขที่ 14 ถนนเจริ ญราษฎร์ ตาบลวัดเกต อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ประเมินราคาโดยบริ ษัท 15 ที่ปรึ กษา
ธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ทาการประเมินราคาเมื่อวันที่
27 ธันวาคม 2555 ซึง่ ทาการประเมินราคาโดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของที่ดิน
ดังกล่าวไม่รวมสิง่ ปลูกสร้ างที่ 2,906,000 บาท/ปี โดยมีอตั ราค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ ้น 15% ทุกๆ 3 ปี
4. อาคารคอนกรี ตสูง 4 ชัน้ พร้ อมส่ว นต่อ เติ ม ชัน้ ดาดฟ้ า เลขที่ 184/14 ถนนผัง เมื องสาย ก ต าบลป่ าตอง
อาเภอกระทู้ จังหวัดภูเก็ต ประเมินราคาโดยบริ ษัท 15 ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด โดยนายวัฒนา จาปาวัลย์ ผู้ประเมินหลัก
เป็ นผู้ลงนามในรายงาน ท าการประเมิ น ราคาเมื่ อ วัน ที่ 27 ธัน วาคม 2555 ซึ่ง ท าการประเมิ น ราคาโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะ ประเมินมูลค่าค่าเช่าตลาดของอาคารดังกล่าวที่ 771,900 บาท/เดือน โดยมีอตั รา
ค่าเช่าตลาดเพิ่มขึ ้น 15% ทุกๆ 3 ปี
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14.3

มาตรการและขัน้ ตอนการอนุมัติการทารายการระหว่ างกัน

14.3.1 มาตรการในการทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
เมื่ อ บริ ษั ท ฯ หรื อ บริ ษั ท ย่ อ ยตกลงจะเข้ า ท าธุ ร กรรม ซึ่ ง ถื อ ได้ ว่ า เป็ นรายการที่ เ กี่ ย วโยงกัน ตามประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริ ษัทฯ ได้ กาหนดขันตอนการพิ
้
จารณาการทาธุรกรรมดังกล่าว เพื่อให้
การเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันนัน้ เป็ นไปด้ วยความโปร่ งใส ไม่ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ เป็ นประโยชน์
สูงสุดแก่บริ ษัทฯ และผู้ถือหุ้นทุกราย ดังนี ้
(1) บริ ษัทฯ จะพิจารณาว่าธุรกรรมดังกล่าวเป็ นรายการที่เกี่ ยวโยงกันประเภทใด และหากเป็ นรายการที่เกี่ยวโยง
กันประเภทรายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ก็จะพิจารณาต่อไปว่ารายการนันมี
้ ข้อกาหนดและเงื่อนไขที่
ถือว่าเป็ นเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไปหรื อไม่ โดยบริ ษัทฯ จะใช้ เกณฑ์เรื่ องราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ ให้ กบั ลู กค้ าทัว่ ไป หรื อ
ราคาและเงื่อนไขที่ใช้ กนั ทัว่ ไปในตลาดสาหรับการทาธุรกรรมในลักษณะเดียวกันหรื อคล้ ายคลึงกัน และในกรณีที่ไม่มีราคา
ตลาดที่สามารถนามาใช้ อ้างอิงได้ เนื่องจากสินค้ าหรื อบริ การภายใต้ การทาธุรกรรมนัน้ มีลกั ษณะเฉพาะตัวหรื อเพราะ
เหตุผลอื่นใด บริ ษัทฯ ก็ อาจให้ ค ณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ หรื อผู้เชี่ ยวชาญอิสระ พิจารณา
ตรวจสอบและให้ ความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทารายการด้ วย
(2) ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงกันเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทน
ไม่สามารถคานวณได้ จากทรัพย์สินหรื อมูลค่าอ้ างอิง หรื อเป็ นรายการธุรกิจปกติ หรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่ไม่มี
เงื่อนไขทางการค้ าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นรายการเช่า หรื อให้ เช่าอสังหาริ มทรั พย์ไม่เกิน 3 ปี และไม่สามารถแสดงได้ ว่ามี
เงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป หรื อเป็ นรายการประเภทอื่น บริ ษัทฯ จะทาการคานวณขนาดของรายการว่าเป็ นรายการขนาดเล็ก
ขนาดกลาง หรื อขนาดใหญ่ เพื่อจะได้ ทราบว่าจะต้ องดาเนินการต่อไปอย่างไร เช่น จะต้ องเสนอขออนุมตั ิการทารายการ
จากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นต้ น
(3) บริ ษัทฯ จะเสนอรายการที่เกี่ ยวโยงกันของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยให้ คณะกรรมการตรวจสอบทราบหรื อ
พิจารณาความเห็น แล้ วแต่กรณี รายการที่เกี่ยวโยงกันรายการใดที่จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ หรื อที่
ประชุมผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะต้ องเสนอความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการนันให้
้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ
และหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาด้ วย
(4) บริ ษัทฯ จะรายงานการตกลงเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีข้อมูล
รายละเอียดต่างๆ ครบถ้ วนตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะ
เปิ ดเผยการทารายการที่เกี่ยวโยงกันในรายงานประจาปี แบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และหรื อแบบรายงานอื่นตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด และในงบการเงินตามมาตรฐานการบัญชีกาหนด
(5) สาหรั บรายการระหว่างกัน ที่อาจเกิ ด ขึน้ ในอนาคต คณะกรรมการบริ ษัทฯ จะต้ อ งปฏิ บัติให้ เป็ นไปตาม
กฎหมายว่าด้ วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรื อข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ิตามข้ อกาหนดเกี่ยวกับการเปิ ดเผยข้ อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้ มาหรื อ
จาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินที่สาคัญของบริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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(6) ในกรณี ที่มีรายการระหว่างกันของบริ ษัทฯ ที่นอกเหนือจากการค้ าปกติ ที่เกิดขึ ้นกับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์หรื อมีสว่ นได้ เสียหรื ออาจมีความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่
มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ ผ้ เู ชี่ยวชาญอิสระหรื อผู้สอบบัญชีของบริ ษั ทฯ
เป็ นผู้ให้ ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรื อผู้ถือหุ้น
ตามแต่กรณี ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้ รับการตรวจสอบจากผู้สอบ
บัญชีบริ ษัทฯ
(7) ผู้มีสว่ นได้ สว่ นเสียในการทารายการใดๆ จะไม่มีสทิ ธิออกเสียงหรื ออนุมตั ิการทารายการนันๆ
้

14.3.2 การอนุมตั ิการทารายการระหว่ างกันหรือรายการที่เกี่ยวโยงกัน
บริ ษัทฯ ได้ กาหนดตัวบุคคล/ หน่วยงานที่มีอานาจอนุมตั กิ ารเข้ าทารายการที่เกี่ยวโยงกันดังนี ้
(1) ในกรณีที่เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการธุรกิจปกติหรื อรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มี
เงื่อนไขการค้ าปกติ ไม่วา่ จะมีเงื่อนไขการค้ าทัว่ ไปหรื อไม่ก็ตาม ให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้มีอานาจอนุมตั ิ
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทอื่นหรื อรายการที่เกี่ ยวโยงกันที่ไม่มีเงื่อนไขการค้ า โดยทัว่ ไป หรื อรายการ
สนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป และค่าตอบแทนไม่สามารถคานวณได้ จากทรัพย์สินหรื อมูลค่าอ้ างอิง ผู้มี
อานาจอนุมตั ิให้ ทารายการให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในเรื่ องการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
14.3.3 การนาเสนอคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
(1) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมัติของฝ่ ายจัดการต่างๆ ของบริ ษัทฯในกรณี ที่เป็ นการทา
รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของฝ่ ายจัดการต่างๆ ของบริ ษัทฯ ฝ่ ายจัดการต่างๆ ของบริ ษัทฯ จะเป็ นผู้
พิจารณาตัดสินใจ บุคคลที่เกี่ยวข้ อง เช่น ฝ่ ายบัญชี ฝ่ ายปฏิบตั ิการ หรื อผู้บริ หารที่เกี่ ยวข้ องมีหน้ าที่รับผิดชอบในการ
พิจารณาทารายการต่างๆ ตามขันตอนการขออนุ
้
มตั ิในระเบียบปฏิบตั ิ และตามอานาจดาเนินการของบริ ษัทฯ ซึ่งภายหลัง
จากที่ฝ่ายจัดการพิจารณาอนุมตั ิแล้ ว จะต้ องนาเสนอเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบสอบทานความสมเหตุสมผลของ
รายการ และเปิ ดเผยการทารายการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ ด้ วย ทังนี
้ ้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบในการพิจารณา ฝ่ ายจัดการต่างๆ ของบริ ษัทฯ จะต้ องเสนอเรื่ องดังกล่าวให้ แก่คณะกรรมการตรวจสอบ
ของบริ ษัทฯ ผ่านฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ
(2) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทฯเมื่อมีการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
ซึ่งอยู่ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ฝ่ ายจัดซื ้อหรื อหน่วยงานต้ นเรื่ องต้ องนาเสนอรายละเอียด ความ
จ าเป็ น และความสมเหตุสมผลของรายการ เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบก่ อ นน าเสนอต่ อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อเข้ าทารายการ มีขนตอนในการด
ั้
าเนินการดังนี ้
2.1 ฝ่ ายจัดซื ้อหรื อหน่วยงานต้ นเรื่ องสรุ ปรายละเอียดในการทารายการ และจัดเตรี ยมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ
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2.2 เมื่อได้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ให้ เลขานุการบริ ษัทฯรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเข้ าทารายการต่อไป โดยกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียจะต้ องไม่
อยูใ่ นที่ประชุมหรื อออกเสียงลงคะแนนในวาระนัน้
2.3 รายงานมติของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยการท า
รายการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
(3) รายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยูภ่ ายใต้ อานาจอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น ในกรณีที่เป็ นการทารายการที่เกี่ยวโยงกันที่อยู่
ภายใต้ อานาจอนุมตั ิของผู้ถือหุ้น ฝ่ ายจัดซือ้ หรื อหน่วยงานต้ นเรื่ องต้ องนาเสนอรายละเอียด ความจาเป็ น และความ
สมเหตุสมผลของรายการ เพื่อขอความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ ก่ อนนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อขอความเห็นชอบ และนาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิการเข้ าทารายการ มี
ขันตอนในการด
้
าเนินการดังนี ้
3.1 ฝ่ ายจัดซื ้อหรื อหน่วยงานต้ นเรื่ องสรุ ปรายละเอียดในการทารายการ และ จัดเตรี ยมข้ อมูลที่เกี่ยวข้ อง
ทังหมด
้
นาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ ผ่านฝ่ ายบริ หารของบริ ษัทฯ
3.2 เมื่อได้ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ ว ให้ เลขานุการบริ ษัทฯรวบรวมเพื่อนาเสนอต่อ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เพื่อพิจารณาให้ ความเห็นชอบการเข้ าทารายการ
3.3 เมื่อได้ ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ให้ เลขานุการบริ ษัทฯ จัดเตรี ยมเอกสารเพื่อจัดประชุมและ
ขออนุมตั ิการทารายการจากผู้ถือหุ้น โดยจะต้ องมีข้อมูลประกอบให้ เพียงพอต่อการตัดสินใจตามที่
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด และส่งเรื่ องให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าอย่างน้ อย 14 วันก่อนวัน
ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้ องแสดงรายชื่อและจานวนหุ้นของบุ คคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
โดยมติอนุมตั ิของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องได้ รับเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบั ส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีสว่ นได้
ส่วนเสีย
3.4 รายงานมติของคณะกรรมการบริ ษัทฯ ต่อตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทย และเปิ ดเผยการท า
รายการไว้ ในแบบแสดงรายการข้ อมูลประจาปี และรายงานประจาปี ของบริ ษัทฯ
14.4

นโยบายและแนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต

14.4.1 ลักษณะการทารายการระหว่ างกันที่เป็ นธุรกิจปกติ
รายการประเภทธุรกิจปกติหรื อสนับสนุนธุรกิจปกติที่เป็ นไปตามเงื่อนไขการค้ าโดยทัว่ ไป คือ รายการดังกล่าวมี
เงื่ อนไขการค้ าที่มีราคาและเงื่อนไขอื่นๆ ที่สมเหตุสมผล เป็ นธรรมและไม่ก่อให้ เกิดการถ่ายเทผลประโยชน์ ซึ่งรวมถึง
เงื่อนไขดังต่อไปนี ้ด้ วย
- เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ หรื อบริ ษัทย่อยได้ รับ หรื อให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บคุ คลที่เกี่ยวโยงกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
- เป็ นราคาและเงื่อนไขที่บริ ษัทฯ สามารถแสดงได้ วา่ ผู้ประกอบธุรกิจในลักษณะทานองเดียวกันให้ กบั บุคคลทัว่ ไป
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14.4.2 นโยบายการพิจารณาการทารายการระหว่ างกัน
ทังนี
้ ้คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการพิจาณาถึงลักษณะของธุรกรรมกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันไว้ ดงั นี ้
ประเภทที่ 1 ธุรกรรมที่เป็ นธุรกรรมที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่ายของการซื ้อขาย หรื อการบริ การที่มีผลก่อให้ เกิดการผูกพันระหว่าง
คูส่ ญ
ั ญาในระยะยาว ให้ นาเข้ าสูก่ ารพิจารณาเป็ นครัง้ ๆ ไป
ประเภทที่ 2 ธุรกรรมที่เป็ นธุรกรรมที่เป็ นปกติในทางการค้ าของบริ ษัทฯ เช่น การซื ้อลูกประคบ การซื ้อคุ๊กกี ้ การจ้ างพิมพ์
งานทัว่ ไป กรณีเช่นนี ้ ให้ มีการพิจารณาอนุมตั ิบนหลักการเบื ้องต้ นเพื่อเป็ นแนวทางให้ ฝ่ายบริ หารของบริ ษัทฯ
นาไปปฏิบตั ิใช้ ตอ่ ได้ และมีการนาเสนอเพื่อให้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ พิจารณาเป็ นรายไตรมาส
นอกจากนี ้ การเปรี ยบเทียบราคาสาหรับธุรกรรมในลักษณะนี ้นัน้ ควรจะต้ องเปรี ยบเทียบราคา
- บนพื ้นฐานของประเภทสินค้ า และบริ การแบบเดียวกัน (spec เดียวกัน) เดียวกัน
- รายการใดที่สามารถที่จะกาหนดลักษณะ และประเภทของสินค้ าหรื อบริ ก ารที่แน่ชัดได้ ให้ ระบุไว้ ในใบ
เสนอราคาให้ ชดั เจน
- ผู้ที่จดั ทาใบเสนอราคาที่ใช้ ในการเปรี ยบเทียบจะต้ องไม่มีสว่ นเกี่ยวพันกัน และเป็ นการเสนอราคาปกติทวั่ ไป
- ให้ มีการหาผู้เสนอราคาเปรี ยบเทียบอย่างน้ อย 2 ราย
- ราคาที่ได้ จะต้ องเป็ นราคาที่ได้ จากผู้เสนอราคาในช่วงเดียวกัน
14.4.2 แนวโน้ มการทารายการระหว่ างกันในอนาคต
- การขายสินค้ าและบริ การ

บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยังคงทาการขายสินค้ าและบริ การให้ กบั บริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง
ในราคาตลาด ที่จาหน่ายให้ กบั บุคคลทัว่ ไป เนื่องจากเป็ นการให้ บริ การและขายสินค้ าตามปกติ และมูลค่าที่จาหน่ายไม่ได้
เป็ นสาระสาคัญที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจการของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
- การซื ้อลูกประคบ ขนม และว่าจ้ างพิมพ์สงิ่ พิมพ์ และบรรจุสนิ ค้ า

บริ ษัทและบริ ษัทย่อย ยังมีการซื ้อลูกประคบ ขนม และว่าจ้ างพิมพ์สิ่งพิมพ์ และบรรจุสินค้ าผลิตภัณฑ์สปาต่างๆ
กับบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องอยูใ่ นปั จจุบนั ทังนี
้ ้เนื่องจากเมื่อเปรี ยบเทียบกับการจ้ างจากภายนอกแล้ ว บริ ษัทที่เกี่ยวข้ องขายสินค้ า
และคิดค่าบริ การที่ต่ากว่า โดยมีการตรวจสอบเปรี ยบเทียบราคากับผู้ค้ารายอื่นด้ วยอย่างสม่าเสมอตามระยะเวลาที่
เหมาะสม เพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการตรวจสอบ โดยบริ ษัทและบริ ษัทย่อยจะทาการว่าจ้ างผู้ดาเนินการที่ให้ ราคาถูก
และมีคณ
ุ ภาพตรงตามมาตรฐานสินค้ าของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย
- การเช่าที่ดิน และอาคาร

บริ ษัทมีการเช่าที่ดิน และอาคารบางส่วนจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ ง เนื่องจากเป็ นการ
เช่าเพื่อใช้ เป็ นทรัพย์สนิ ในการดาเนินธุรกิจสปาของบริ ษัท และธุรกิจโรงแรมและร้ านอาหารบริ ษัทย่อย ทังนี
้ ้การทาสัญญา
เช่าใดๆ จะทาการเปรี ยบเทียบจากราคาตลาด และทาการประเมินราคาค่าเช่า โดยผู้ประเมินราคาอิสระที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนอกเหนือจากทรัพย์สนิ ที่เช่าใช้ ดาเนินการอยูแ่ ล้ วใน
ปั จจุบนั ในระยะสันบริ
้ ษัทคาดว่าจะไม่มีการเช่าทรัพย์สินอื่นๆ เพิ่มเติมจากบริ ษัทที่เกี่ยวข้ อง และบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ ง
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