บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
1 บริษทั อินเตอร์ วิช ั ่นบิสซิเนสกรุ๊ป จากัด
(“Inter Vision”)
ดาเนินธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์

ความสัมพันธ์
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
 มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อารี ปรีชานุ กูล และ
นายกฤชวัฒน์วรวานิช
 มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุน้ ในสัดส่วน 49.9%

2 บริษทั ซอฟท์บอ็ กซ์ จากัด (“Softbox”)
ดาเนินธุรกิจผลิต จาหน่าย พัฒนา แก้ไข
ปรับปรุง โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทุกชนิด และ
ให้คาปรึกษาในการติดตัง้ และวางระบบ
คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์รบั จ้าง
เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์



3 บริษทั ไอเซเว่น จากัด (“i7”)
ปจั จุบนั ไม่มกี ารทาธุรกรรม
(เดิมดาเนินธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์)



4 บริษทั แม็คโซน จากัด (“Maczone”)
ปจั จุบนั เลิกกิจการ
(เดิมดาเนินธุรกิจจาหน่ายคอมพิวเตอร์)










5 บริษทั ดับเบิล้ แวลู จากัด (“Double Value”)
(เดิมชื่อบริษทั ดับเบิล้ เซเว่น จากัด)
ดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์



6 บริษทั เซเว่น ซาลอน จากัด (“7Salon”)
ดาเนินธุรกิจร้านเสริมสวย






นายนิธศิ สทรลักษณ์ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วน
92.55%
นายนิธศิ สทรลักษณ์ เป็ นคูส่ มรสของ น.ส.อารี ปรีชานุกูล ซึง่ เป็ น
กรรมการของ Com7

น.ส.จุฑาพร ไตรคุป (เดิมเป็ นผูบ้ ริหารของ Com7 ซึง่ ได้ลาออกไป
ตัง้ แต่วนั ที่ 30 ธ.ค. 56) เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วน 50%
ปจั จุบนั บริษทั i7 ไม่มกี รรมการและผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ กีย่ วข้องกับกรรมการ
ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่และผูบ้ ริหารของ Com7 แล้ว
เดิมมีกรรมการร่วมกันคือ นายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล
เดิมนายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตกุล และคูส่ มรสเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ดว้ ย
สัดส่วนการถือหุน้ 100%
จดทะเบียนเลิกกิจการและชาระบัญชีแล้วเมื่อวันที่ 24 ม.ค.57 และวันที่
17 ก.พ. 57 ตามลาดับ
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อารีปรีชานุ กูล และ
นายกฤชวัฒน์วรวานิช
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล นายบัญชา พันธุมโกมล
น.ส.อารี ปรีชานุกูล นายกฤชวัฒน์วรวานิช และนายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล
ถือหุน้ ในสัดส่วน 41.63%, 23.45%, 7.84%, 4.20% และ 3.00%
ตามลาดับ
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
ถือหุน้ ในสัดส่วน 87.9% และ 6.1% ตามลาดับ
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์
(ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557)
มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
ถือหุน้ ในสัดส่วน 63.15% และ 26.32% ตามลาดับ

7 บริษทั คลับ ซักเซ่ซ จากัด (“Club Success”)
(เดิมชื่อบริษทั คลับ เซเว่น จากัด)
ดาเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม




8 บริษทั ซักเซ่ซ มาร์ช จากัด (“Success March”)
(เดิมชื่อบริษทั เซเว่นสมาร์ท จากัด)
ดาเนินธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม




มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายบัญชา พันธุมโกมล นายสุระ คณิตทวีกุล และ
น.ส.อารี ปรีชานุกูล ถือหุน้ ในสัดส่วน 75%, 12.5% และ 6.25% ตามลาดับ

9 บริษทั แอลแอนด์ที แอสเสท จากัด (“L&T Asset”)
ดาเนินธุรกิจซือ้ ขายอสังหาริมทรัพย์




มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุน้ ในสัดส่วน 10%

10 บริษทั ออร์แกนนิค โซน จากัด (“Organnic”)
(เดิมชื่อบริษทั พี.ซี. โซน จากัด)
ดาเนินธุรกิจขายปลีก-ส่งคอมพิวเตอร์




มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุน้ ในสัดส่วน 99.9%

11 บริษทั โยคะแมทเทอร์ จากัด (“Yoga Matters”) 
ดาเนินธุรกิจบริการสถานทีอ่ อกกาลังกาย


มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุน้ ในสัดส่วน 37.5%

12 นายสุระ คณิตทวีกุล (“นายสุระ”)



กรรมการ ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ Com7

13 นายบัญชา พันธุมโกมล (“นายบัญชา”)



ผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ / อดีตกรรมการบริษทั Com7

14 น.ส.อารี ปรีชานุกูล (“น.ส.อารี”)



กรรมการและผูถ้ อื หุน้ บริษทั Com7

15 นายนิธศิ สทรลักษณ์ (“นายนิธศิ ”)



คูส่ มรสของ น.ส.อารี ปรีชานุกูล

16 นายกฤชวัฒน์ วรวานิช (“นายกฤชวัฒน์ ”)



กรรมการและผูถ้ อื หุน้ บริษทั Com7

17 นายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล (“นายคงศักดิ ์”)



กรรมการและผูถ้ อื หุน้ บริษทั Com7

18 น.ส.จุฑาพร ไตรคุป (“น.ส.จุฑาพร”)



อดีตผูถ้ อื หุน้ และผูบ้ ริหารบริษทั Com7

19 บริษทั แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด (“แมงโก้ ช็อปปิ้ ง”)



บริษทั ย่อยร้อยละ 76

20 นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ (“นายทรงธรรม”)




กรรมการของแมงโก้ ช็อปปิ้ ง
ผูถ้ อื หุน้ ในแมงโก้ ช็อปปิ้ ง ร้อยละ 24

14.2

รายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2556 และปี 2557 บริษทั มีการเข้าทารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
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14.2.1 รายการที่เป็ นการรับและจ่ายเงิน
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
1

Inter
Vision

มูลค่ารายการ(บาท)

ลักษณะรายการ
ค่าเขียนระบบ:
1. เป็ นการเขียนระบบการตรวจสอบประวัตกิ ารสั ่งซื้อสินค้า
และระยะเวลาการรับประกันสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์
Online (Online Order History and Warranty
Database Development) เพื่อให้ลูกค้าที่ซ้อื สินค้าจาก
บริษ ัท สามารถเช็ค ประวัติ ก ารสั ่งซื้อ ระยะเวลาและ
เงื่อ นไขการรับประกันสินค้าผ่านทางช่อ งทางเว็บไซต์
Online ที่ www.bananait.com เข้าหน้า warranty ซึ่ง
ปจั จุบนั ระบบดังกล่าวยังใช้งานอยู่
2. Inter Vision มีนโยบายการกําหนดราคาค่าบริการจาก
ค่าใช้จา่ ยเป็ นรายชั ่วโมงสําหรับพนักงานแต่ละระดับดังนี้
Responsible
Person
Project Manager
System Analyst
Programmer
Graphic Designer

Total Man
Month
0.25
0.50
1.00
0.50

ปี 2556
60,000

Man Month
Price
90,000
80,000
70,000
60,000

อย่างไรก็ตาม Inter Vision ได้ทําการคิดราคาพิเศษให้
บริษทั โดยเป็ นการคิดราคาแบบเหมาจ่ายชําระค่าบริการ
เมื่อทํางานว่าจ้างแล้วเสร็จ
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-
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ปี 2557
50,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
จาเป็ นและสมเหตุสมผลของการทารายการเนื่องจาก Inter Vision
เป็ นบริษทั ที่มคี วามชานาญในการเขียนโปรแกรมให้กบั บริษทั มา
เป็ นเวลานาน อีกทัง้ เพื่อป้องกันการรั ่วไหลของข้อ มูลเนื่ องจาก
งานที่ว่าจ้างดังกล่าวเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าของบริษทั ซึ่ง
เป็ น ข้อ มู ล ที่ส าคัญ และจ าเป็ น ในการด าเนิ น ธุ ร กิจ ของบริษ ัท
Com 7
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ อีกทัง้ เป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั เนื่องจาก Inter Vision มีการคิดราคาแบบเหมาจ่ายเมื่อ
ส่งมอบงานแล้วซึง่ ถูกกว่าเมื่อเทียบกับอัตราปกติ
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทํากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับเดียว เพื่อ ให้ง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายปี

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่า Maintenance ระบบ iDo:
1. ระบบ iDo คือ ระบบ Online ที่ใช้ในการตรวจสอบการ
ซ่อมสินค้า การจองสินค้า การรับสินค้าพรีเมียม การร้อง
ขอสินค้าที่ไม่เคยนามาขาย การสอบถามความเห็นและ
การประเมิน ของลูก ค้า และการเรีย นรู้ห ลักสูต รต่ า งๆ
เป็ นโปรแกรมทีช่ ่วย และติดตามการบริการหลังการขาย
http://10.100.101.38/ido ซึง่ ปจั จุบนั ระบบดังกล่าวไม่ได้
ใช้งาน
2. ขอบเขตงานว่าจ้าง คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบ
รวมถึงความช่วยเหลือด้านการใช้งานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับระบบ iDo

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
45,000

-
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ปี 2557
50,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจาก Inter Vision เป็ นบริษทั ที่พฒ
ั นาระบบ iDo ซึ่งมีความ
ชานาญในโปรแกรมดังกล่าว อีกทัง้ เพื่อ ป้อ งกันการรั ่วไหลของ
ข้อมูลเนื่องจากงานที่ว่าจ้างดังกล่าวเป็ นข้อมูลเกี่ ยวกับฐานลูกค้า
ของบริษทั ซึ่งเป็ นข้อมูลที่สาคัญและจาเป็ นในการประกอบธุรกิจ
ของบริษทั
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทํากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับ เดีย ว เพื่อ ให้ ง่ า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายปี

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่า Set-up Server
ขอบเขตงานว่าจ้าง คือ การว่าจ้างให้ตดิ ตัง้ Server โดยการ
ประกอบติดตัง้ เครื่องลงโปรแกรม ดังต่อไปนี้
 Linux
(เป็ นระบบปฏิ บ ั ติ ก ารซึ่ ง น ามาใช้ แ ทน
ระบบปฏิบ ัติก าร Windows Server เพื่อ ช่ว ยลด
ค่าใช้จา่ ยในการซือ้ โปรแกรม)
 PHP (เป็ นโปรแกรมสาหรับเขียนหน้ า Webpage ซึ่ง
สนับสนุนทางด้านภาพและเสียง)
 MySQL (เป็ นโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล) เพื่อเชื่อมต่อ
เข้าสูร่ ะบบอินเทอร์เน็ต

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
30,000

ค่าบริการจัดทาระบบ E Commers
สาหรับการจัดทาระบบการจอง iPhone – 6

-

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการ เนื่องจากการ Set-up Server ต้อง
อาศัยผู้ชานาญการในการดาเนิน งานเพื่อให้เกิดความเชื่อมั ่นว่า
ระบบเครือข่ายของบริษทั จะมีความเสถียร เพราะระบบเครือข่าย
จะเป็ นศูนย์กลางซึ่งทาหน้าที่ให้บริการหรือสนับสนุ นการทางาน
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่เี ป็ นลูกข่าย (Client) ประกอบกับการ
ให้บริการของ Inter Vision ที่ผ่านมาเกี่ยวกับระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ อีกทัง้ มีการให้บริการและตอบสนองความต้องการของ
บริษทั Com7 ด้วยดีตลอดมา
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ โดยสัญญาดังกล่าว
เริม่ ทาการว่าจ้างตัง้ แต่วนั ที่1 ม.ค.56 – 7 ม.ค.56 ในอัตรา
ค่า บริก าร 30,000 บาท อย่า งไรก็ต าม ในปี 57 บริษ ัท ไม่มี
รายการดังกล่าวเกิดขึน้
50,000  ค่าบริการทีเ่ กิดขึน้ ยังอยูใ่ นวงเงินทีอ่ นุมตั ไิ ม่เกิน 3 ล้าน/ปี

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าเก็บรักษาดูแล Server
1. เป็ นค่าบริการเช่าพืน้ ทีส่ าหรับวาง Co-Location Server
Hosting เพื่อจัดเก็บ Server จานวน 1 เครื่อง คือ Rack
ขนาด 2U IP address 122.155.12.21 ซึง่ เป็ น Server
สาหรับใช้งานระบบของเว็บไซต์ของ Banana ITเช่น
www.bananait.com, warranty.bananait.com,
Maccomseven.com, Banana IT E-mail และ Maccomseven
E-mail เป็ นต้น โดยมีเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 14 ม.ค.56 13 ม.ค.57 ในอัตราค่าบริการเดือนละ 5,000 บาท (ตาม
สัญญาลงวันที่ 3 ม.ค.56) ทัง้ นี้ในปี 57 บริษทั ได้ทาสัญญา
ใหม่ออกไปอีก 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 14 ม.ค.57- 13ม.ค.58 ใน
อัตราค่าบริการเท่าเดิมคือ เดือนละ 5,000 บาท (ตามสัญญา
ลงวันที่ 12 ม.ค.57)
2. เป็ นค่าบริการเช่าพืน้ ทีส่ าหรับวาง Co-Location Server
Hostingเพื่อจัดเก็บ Serverจานวน 1 เครื่อง คือ Rack ขนาด
1U IP address 122.155.12.31 ซึง่ เป็ น Server สาหรับใช้งาน
ระบบเว็บไซต์ www.comsevengroup.com และระบบอื่นๆ
โดยมีกาหนดเวลา 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 27 ก.พ. 56 -28 ก.พ. 57
ในอัตราค่าบริการเดือนละ 3,000 บาท ทัง้ นี้ในปี 57 บริษทั
ได้ทาสัญญาใหม่ออกไปอีก 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มี.ค.57 28 ก.พ. 58 ในอัตราค่าบริการเท่าเดิมคือ เดือนละ 3,000
บาท
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
96,000

8,560

ส่วนที่ 2 หน้า 111

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557
96,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจากบริษทั ได้ว่าจ้างให้ Inter Vision ทาการบริหารจัดการ
เว็บไซต์ดงั นัน้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหาร
จัดการรวมถึงการแก้ไขปญั หาจึงจาเป็ นต้อ งท าการเช่าสถานที่
เพื่อจัดวาง Server ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลในการบริหารงานเว็บไซต์
กับ Inter Vision ด้วย
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทํากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับ เดีย ว เพื่อ ให้ ง่ า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายปี

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริหารจัดการเว็บไซต์
เป็ นการว่าจ้างให้บริการจัดการเว็บไซต์โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
 Web Maintenance, Support and Consultant
 Server and Technical Maintenance and Technical
Support for Comserven.com, BananaIT.com และ
Maccomseven.com

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
234,000

โดยสัญญามีอายุ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 15 ม.ค.56-14 ม.ค.57
ในอัตราค่าบริการเดือนละ 18,000 บาท ทัง้ นี้ในปี 57 บริษทั
ไม่มกี ารต่อสัญญาว่าจ้างบริการดังกล่าวแล้ว
(หมายเหตุ : ในปี 56 บริษทั ได้จ่ายค่าบริการเกินไปจํานวน1
เดือนเป็ นเงิน 18,000 บาท ซึ่งเป็ นค่าใช้จ่ายเดือนมกราคม
ของปี 57 จํานวน 1 เดือน)
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

19,260
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18,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจาก Inter Vision เป็ นบริษทั ที่มคี วามชานาญในการเขียน
โปรแกรมต่ า งๆ ให้กบั บริษ ัท อีก ทัง้ เพื่อ ความคล่ อ งตัว ในการ
จัดการด้านไอทีของบริษทั โดยรวม
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทํากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับ เดีย ว เพื่อ ให้ ง่ า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายปี

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริการรายปี Domain Name
ค่าบริการจดชื่อเว็บไซต์ Domain Name www.bananastuff.comโดยมีกาหนดระยะเวลา 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 7ก.พ.
56-6ก.พ.57 ในอัตราค่าบริการปี ละ 1,200 บาท อย่างไรก็
ตาม Domain Name ดังกล่าวบริษทั ไม่ได้ใช้งานแล้ว
ค่าบริการบารุงรักษาระบบ iDo
เชื่อมต่อข้อมูลปจั จุบนั ประกอบด้วย Script จานวน 12
Script ในการเชื่อมต่อระบบ ITEC สูร่ ะบบ iDo และ
www.bananait.com โดยมีเงื่อนไขสาหรับข้อมูลดังต่อไปนี้
1. ผูว้ า่ จ้างตกลงสั ่งจ้าง ระบบบารุงรักษา iDo แบบ
รายเดือนทุกเดือน
2. กาหนดการบริการและระยะเวลาการให้บริการ
12เดือนนับตัง้ แต่วนั ที่ 16 ต.ค.57 - 15 ต.ค.58
3. การบริการรายเดือน จานวนเงินทัง้ สิน้ 12,500
บาท ซึง่ เป็ นราคาไม่รวม Vat

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
1,200

-

-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจาก Inter Vision เป็ นบริษทั ที่มคี วามชานาญในการเขียน
โปรแกรมต่ า งๆ ให้กบั บริษ ัท อีก ทัง้ เพื่อ ความคล่ อ งตัว ในการ
จัดการด้านไอทีของบริษทั โดยรวม
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
37,500
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทํากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับ เดีย ว เพื่อ ให้ ง่ า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายปี
 ค่าบริการทีเ่ กิดขึน้ ยังอยูใ่ นวงเงินทีอ่ นุมตั ไิ ม่เกิน 3 ล้าน/ปี

13,375

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริการจดทะเบียน Domain Name
ค่าบริการจดชื่อเว็บไซต์ Domain Name
www.comsevengroup.com ใน E-mail reg โดยมีกาหนด
ระยะเวลา 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่26 ก.พ.56-26 ก.พ.57ในอัตรา
ค่าบริการปี ละ 1,500 บาท ปจั จุบนั Domain Name ดังกล่าว
บริษทั ยังคงใช้งานอยู่

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
1,500

ค่าบริการพัฒนาโปรแกรม
ค่าบริการพัฒนาโปรแกรม EDM System Analysis an
database design, Development,Coding Implementation,
Test and Debug

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุ ส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อ ประโยชน์ ข อง
บริษทั เนื่องจาก Inter Vision เป็ นบริษทั ที่มคี วามชานาญในการ
เขียนโปรแกรมต่างๆ ให้กบั บริษทั อีกทัง้ เพื่อความคล่องตัวใน
การจัดการด้านไอทีของบริษทั โดยรวม
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
182,500
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทํากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับ เดีย ว เพื่อ ให้ ง่ า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายปี

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริการ Rapid SSL รายปี
SSL (Secure Socket Layer) เป็ นระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลให้กบั เว็บไซต์ของบริษทั ทําให้เกิดความ
มั ่นใจว่า ข้อมูลต่างๆที่อยู่บนเว็บไซต์จะไม่ถูกขโมยออกไป
โดยเฉพาะการทํ าธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต เช่น การชําระ
เงินด้วยบัตรเครดิต ดังนัน้ จึงมีความจําเป็ นต่อการประกอบ
ธุรกิจผ่านเว็บไซต์(ตัวอย่าง SSL ตามภาพประกอบ)

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
-

ดังนัน้ RapidSSLเป็ นใบรับรอง SSL แบบ single root ที่
รองรับ 128-256 บิต ซึง่ RapidSSL.com เป็ นเจ้าของ root
ทีอ่ อกใบรับรอง RapidSSL ทําให้ขอ้ เสนอของ SSL มีความ
เทีย่ งตรง RapidSSL มีอยูแ่ ล้วในเบราว์เซอร์ IE 5.01+,
Netscape 4.7+ และ Mozilla 1+ และเบราว์เซอร์ใหม่ๆของ
Windows อื่นๆ และเบราว์เซอร์ฐาน Mac ด้วย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
รวมค่าใช้จ่ายที่จ่าย Inter Vision ทัง้ หมด
รวมยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557
7,035 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจาก Inter Vision เป็ นบริษทั ที่มคี วามชานาญในการเขียน
โปรแกรมรวมทัง้ ให้บริการด้านไอทีแก่บริษทั มาอย่างดีโดยตลอด
อีก ทัง้ ระบบดัง กล่ า วมีค วามจํา เป็ น ต่ อ การประกอบธุ ร กิจ ผ่ า น
เว็บไซต์ ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการดําเนินธุรกิจของบริษทั ได้
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทํากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับ เดีย ว เพื่อ ให้ ง่ า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายปี

-

-

467,700
27,820

491,035
13,375

ส่วนที่ 2 หน้า 115

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
2

Softbox

ลักษณะรายการ
ค่าบริการดูแลระบบ ITEC Stock
ระบบ ITECStock เป็ น ระบบที่ Softbox เป็ น ผู้พ ัฒ นาและ
เป็ นเจ้าของระบบดังกล่าว เพื่อใช้สาหรับบริหารงานขายหน้า
ร้าน และบริหารงานสินค้า ซึ่งเป็ นสัญญาว่าจ้างในการดูแล
ระบบฐานข้อ มูล ของโปรแกรม ITECStock เป็ นรายปี เริ่ม
ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ม.ค.56-30 ธ.ค.56 ในอัตราค่าบริการปี ละ
600,000 บาท โดยมีเงื่อนไขการชาระเงินทุกเดือนแบ่งเป็ น
12 งวดๆละ 25,000 บาท และในปี 57 บริษทั ได้ดาเนินการ
ต่อสัญญาออกไปอีก 1 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ม.ค57-30 ธ.ค57 ซึ่ง
มีขอบเขตการให้บริการเช่นเดียวกับปี 56

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
575,000

26,750
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ปี 2557
600,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจากระบบ ITEC Stock ใช้สาหรับบริหารงานขายหน้ าร้าน
และบริหารงานสินค้า ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่ บริษทั ใช้มาตัง้ แต่เริ่ม
ดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบอาจทาให้ธุรกิจ
เกิด การหยุ ด ชะงัก ได้ ประกอบกับ โปรแกรมดัง กล่ า วมีค วาม
ยืดหยุ่นในการรองรับความต้องการของบริษทั เช่น ปรับเปลี่ยน
เพิม่ เติมของฟงั ก์ช ั ่นงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจของบริษทั
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ น ธรรมของราคาและเงื่อ นไขของรายการเนื่ อ งจากราคา
ดังกล่าวเป็ นราคาที่บริษทั เหมาจ่ายปี ละ 600,000 บาทซึ่งเท่ากับ
ปี ทผ่ี า่ นมา
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทํา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ของ Softbox ให้เป็ นสัญญา
ฉบับเดีย ว เพื่อ ง่า ย สะดวกต่ อการติดตามและตรวจสอบ โดย
กําหนดค่าบริการเป็ นรายเดือน

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริการตรวจสอบการใช้งาน
เป็ นการว่าจ้างให้ส่งข้อมูลการใช้งานโปรแกรม ITEC Stock
ที่ม ีพฤติกรรมเข้าข่ายต้อ งสงสัยให้แก่บริษทั โดยสัญ ญามี
อายุ 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ม.ค.56-30 ธ.ค.56 ในอัตรา
ค่าบริการปี ละ 300,000 บาทและเงื่อนไขการชาระเงินเป็ น
รายเดือน และในปี 57 บริษทั ได้ดาเนินการต่อสัญญาออกไป
อีก 1 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 2 ม.ค.57-30 ธ.ค.57 ซึ่งมีขอบเขต
การว่าจ้างเช่นเดียวกันกับปี 56

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
325,000

(หมายเหตุ : ค่าบริการในปี 56 มียอดค้างจ่ายในค่าบริการ
ในเดือนธันวาคม 55 จานวน 25,000 บาทเป็ นการตัง้ หนี้คา้ ง
จ่ายในงวด 14 ธ.ค.56-14 ม.ค.57 จึงทาให้ยอดการชาระ
ค่าบริการเป็ นจานวน 13 เดือน)

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-
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ปี 2557
300,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่ อ งจาก Softbox เป็ น ผู้พ ัฒ นาระบบดัง กล่ า ว จึง มีค วาม
เชี่ย วชาญในการเขีย นโปรแกรมเพิ่ม เติม ส าหรับ การรายงาน
พฤติกรรมที่เข้าข่ายต้องสงสัยให้แก่บริษทั อาทิเช่น การขโมย
สินค้าที่ส่งระหว่างสาขา เป็ นต้น เพื่อให้บริษทั มั ่นใจว่าพนักงาน
ได้ดาเนินงานตามระบบและนโยบายที่ผบู้ ริหารได้วางไว้
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ น ธรรมของราคาและเงื่อ นไขของรายการเนื่ อ งจากราคา
ดังกล่าวเป็ นราคาทีบ่ ริษทั เหมาจ่ายปี ละ 300,000 บาท ซึ่งเท่ากับ
ปี ทผ่ี า่ นมา
 อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการตรวจสอบได้ แ นะน าให้ บ ริษ ัท
ดาเนินการรวมสัญญาบริการต่างๆ ของ Softbox เป็ นสัญญาฉบับ
เดียวเพื่อง่ายในการตรวจสอบและติดตามต่อไป

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติ ม
เป็ นการว่าจ้างในการเขียนโปรแกรมเพิม่ เติมเพื่อสนับสนุ น
งานขายหน้าร้าน ซึง่ ได้มกี ารตรวจรับงานว่างานทีท่ าการ
ว่าจ้างเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของทีไ่ ด้มกี ารว่าจ้าง เช่น
งานการ Lock การเปิ ดบิล หรือ ออกใบเสร็จรับเงินซ้า (RePrint)

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
1,591,000

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557
1,710,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่ อ งจาก Softbox เป็ น ผู้พ ัฒ นาระบบดัง กล่ า ว จึง มีค วาม
เชีย่ วชาญในการเขียนโปรแกรมเพิม่ เติม เช่น งานการ Lock การ
เปิ ดบิล หรือออกใบเสร็จรับเงินซ้า (Re-Print) เป็ นต้น
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น มี
ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการตรวจสอบได้ แ นะน าให้ บ ริษ ัท
ดาเนินการรวมสัญญาบริการต่างๆ ของ Softbox เป็ นสัญญาฉบับ
เดียวเพื่อง่ายในการตรวจสอบและติดตามต่อไป

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริการ Implement ITEC Stock
เป็ นการว่าจ้างให้ Softbox ซึง่ เป็ นเจ้าของและผูพ้ ฒ
ั นาระบบ
ITEC Stock ในการ Implement ระบบดังกล่าวสาหรับสาขา
ใหม่ทบ่ี ริษทั เปิ ด

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
รวมค่าใช้จ่าย Softbox ทัง้ หมด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

มูลค่ารายการ(บาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556
150,000

ปี 2557

2,641,000
26,750

2,610,000
-

รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นรายได้จากการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไอทีให้กบั
Softbox ในราคาและเงื่อนไขทั ่วไปเช่นเดียวกับลูกค้าราย
อื่นๆ

517,435

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

100,000
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่ อ งจาก Softbox เป็ นผู้พฒ
ั นาระบบดังกล่า ว จึง มีค วาม
เชี่ยวชาญในการติดตัง้ และ Implement ระบบสาหรับสาขาใหม่ท่ี
บริษทั เปิ ดเพิม่ ระหว่างปี
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่ า งไรก็ ต าม คณะกรรมการตรวจสอบได้ แ นะน าให้ บ ริษ ัท
ดาเนินการรวมสัญญาบริการต่างๆ ของ Softbox เป็ นสัญญาฉบับ
เดียวเพื่อง่ายในการตรวจสอบและติดตามต่อไป

214,953 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
3

i7

ลักษณะรายการ
ค่าซื้อสิ นค้า
เป็ นการซือ้ สินค้าคอมพิวเตอร์ยห่ี อ้ Fujitsu จาก i7 เนื่องจาก
เป็ นตัวแทนจาหน่ ายสินค้ายีห่ อ้ ดังกล่าวในราคาและเงื่อนไข
ทั ่วไปเช่นเดียวกับผูจ้ ดั จาหน่ายรายอื่นๆ

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ค่าซื้อทรัพย์สิน
เป็ นการซื้อ ทรัพย์สิน จากบริษ ัท i7 ในราคาตามบัญ ชีท่ี
เหลืออยูโ่ ดยมีรายการทรัพย์สนิ คือ
1. รถยนต์ย่หี ้อ ISUZU จํานวน 3 คันเป็ นเงิน 934,579
บาทได้แก่
1.1 รุน่ TFR86HPM5ALM ทะเบียน ถร 8511
1.2 รุน่ TFR86HPM5ALM ทะเบียน ถห 8576
1.3 รุน่ TFR86HPM5ALM ทะเบียน ฒช 8543
2. ทรัพย์สนิ อื่นๆ เช่น เครื่องยิงบาร์โค้ด คอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ต่างๆ เป็ นเงิน 2,027,533 บาท
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
87,354,423

2,962,112

-
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ปี 2557

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับผูจ้ ดั จาหน่ ายราย
อื่น
 อย่างไรก็ตาม ในอนาคตจะไม่เกิดรายการดังกล่าวอีกต่อไป เนื่องจาก
บริษทั i7 ได้เลิกการเป็ นตัวแทนและบริษทั Com7 ได้ดาเนินการซื้อ
สินค้ายีห่ อ้ ดังกล่าวโดยตรงจากบริษทั ผูผ้ ลิต/ผูน้ าเข้า
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุ ส มผลของรายการรวมทัง้ มีค วามเป็ น ธรรมของราคา
เนื่องจากซื้อตามมูลค่าที่เหลือตามบัญชีอีกทัง้ ทรัพย์สนิ ดังกล่าว
ยังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้
 รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่องจากคุณจุฑาพร
ไม่ได้เป็ นผู้บริหารและกรรมการของบริษทั อีกต่อไป ประกอบกับ
บริษทั i7 ได้เปลี่ยนการดาเนินธุรกิจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสินค้า
คอมพิวเตอร์แล้ว

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าบริการให้คาปรึกษาด้าน Wholesale Business
บริษทั ได้วา่ จ้างบริษทั i7 (ณ ขณะนัน้ คุณจุฑาพรเป็ น
กรรมการและผูถ้ อื หุน้ ในบริษทั i7) ระหว่างเดือนเม.ย.-ก.ค.
56 เพื่อให้คาํ ปรึกษาในการทํางานเกีย่ วกับธุรกิจด้านการ
ขายส่ง (Wholesale Business) เนื่องจากบริษทั i7 มี
ประสบการณ์และความเชีย่ วชาญด้านการขายส่งในอัตรา
ค่าจ้าง 3,338,889 บาท

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
รวมค่าใช้จ่ายบริ ษทั i7 ทัง้ หมด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
3,338,889

93,655,424
-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจากบริษทั i7 ซึ่งเป็ น Dealer ขายสินค้าคอมพิวเตอร์ยห่ี ้อ
Fujisu ซึ่ง มีประสบการณ์ และความชานาญด้านการขายส่ง และ
สามารถให้คาปรึกษาทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่บริษทั ได้
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น มี
ความเป็ น ธรรมของราคาและเงื่อ นไขของรายการ นอกจากนี้
สัญ ญาได้ร ะบุ อ ย่า งชัด เจนว่ า หากครบก าหนดตามระยะเวลา
ว่า จ้า งให้ถือ ว่าสัญ ญาว่า จ้า งเป็ น อัน สิ้น สุด ลงทัน ที ซึ่ง ป จั จุบ ัน
บริษทั ไม่มีการต่อสัญญาว่าจ้างดังกล่าวอีก นอกจากนี้ รายการ
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคต เนื่ องจากคุณจุฑาพร ไม่ไ ด้
เป็ นผู้บริหารในบริษทั รวมถึงไม่ได้เป็ นกรรมการและผู้ถือหุ้นใน
บริษทั i7 แล้วและบริษทั i7 จะไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวข้องกันกับบริษทั
อีกต่อไป

-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
รายได้จากค่าบริการ
ในปี 56 รายได้คา่ บริการมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าบริหารรายเดือนตัง้ แต่ ม.ค.– เม.ย.56 จํานวน 224,299 บาท
2. ค่าสนับสนุนงาน Banana IT MIE Festival 2013 ที่
The Mall Bangkae ตัง้ แต่วนั ที่ 20 ก.พ.– 3 มี.ค.56
จํานวน 155,400 บาท
3. ค่าโฆษณา MIE Magazine ตัง้ แต่ ม.ค.-เม.ย.56 จํานวน
16,668 บาท
4. ค่าสนับสนุนงาน Commart Thailand 2013 ตัง้ แต่วนั ที่
21-24 มี.ค.56 จํานวน 100,000 บาท
5. ค่าสนับสนุนส่งเสริมการขายจํานวน 120,000 บาท
6. เงินศสพ.สะสมพนักงาน จํานวน 709,500 บาท และเงิน
ประกัน LMG จํานวนเงิน 20,672 บาท รวมเป็ นเงิน
730,172 บาท

4

Maczone

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
ค่าซื้อสิ นค้า
เป็ นการซือ้ สินค้าจาก Maczone เช่น สินค้าประเภทไอทีและ
อุปกรณ์ ต่อ พ่วงทุ กชนิ ด เนื่อ งจาก Maczone จะดาเนิ นการ
เลิ ก กิ จ การในราคาและเงื่ อ นไขทั ว่ ไปเช่ น เดี ย วกั บ
ผูจ้ ดั จาหน่ายรายอื่นๆ

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
1,346,539

36,672,176

-

ส่วนที่ 2 หน้า 122

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจากเป็ นรายการสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
เป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ
 อย่ า งไรก็ ต าม รายการดัง กล่ า วจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคต
เนื่องจากคุณจุฑาพร ไม่ได้เป็ นผูบ้ ริหารในบริษทั รวมถึงไม่ได้เป็ น
กรรมการและผู้ถือ หุ้ น ในบริษ ัท i7 แล้ว และบริษ ัท i7 จะไม่ใ ช่
บุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกันกับบริษทั อีกต่อไป

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก
 อย่ า งไรก็ ต าม รายการดัง กล่ า วจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคต
เนื่อ งจากปจั จุบนั Maczone ได้จดทะเบียนเลิกและชาระบัญชี
เรียบร้อยแล้ว
-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
ค่าซื้อทรัพย์สิน
เป็ น การซื้อ ทรัพย์สินทัง้ หมดของ Maczone จํานวน 14
สาขา ตามสัญ ญาลงวันที่ 2 ก.ย.56 ระหว่างบริษทั และ
Maczone ซึ่งประกอบไปด้วยทรัพย์สนิ ภายในร้าน 14 สาขา
(ภาคเหนือ) ประกอบด้วยสินค้าประเภทไอทีและอุปกรณ์ต่อ
พ่วงทุกชนิด (ทําการซื้อตามราคาตลาด ณ วันที่ 2 ก.ย.56)
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆ (ทํ าการซื้อ ตามราคา NBV) ที่บริษทั ใน
ฐานะผู้ ซ้ื อ ได้ ต รวจสอบทรัพ ย์ สิ น ที่ ข ายครบถ้ ว นแล้ ว
นอกจากนี้ Maczone ยินยอมให้บริษทั Com7 มีสทิ ธิ ์ทาง
การค้า ในการใช้ เ ครื่อ งหมายการค้า ของ Maczone ได้แ ก่
Prosolutions, Maczone และ Maccare

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
รวมค่าใช้จ่าย Maczone ทัง้ หมด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
10,000,000

46,672,176
-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่ องจากรายการดัง กล่ า วเป็ นการซื้ อ ทรัพ ย์ สิ น ที่ ส ามารถ
ก่อให้เกิดรายได้กบั บริษทั ซึ่งจะส่งผลให้ผลการดาเนินงานของ
บริษทั โดยรวมดีข้นึ และทาให้บริษทั สามารถเข้าไปขยายสาขาที่
ภาคเหนือได้อกี ด้วย
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น มี
ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เนื่ องจากซื้อ
ทรัพย์สนิ และอุปกรณ์ต่างๆ ในราคาตามบัญชี
 อย่ า งไรก็ ต าม รายการดัง กล่ า วจะไม่ เ กิ ด ขึ้ น อี ก ในอนาคต
เนื่อ งจากปจั จุบนั Maczone ได้จดทะเบียนเลิกและชาระบัญชี
เรียบร้อยแล้ว
-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
5

Double
Value

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

เงินประกันการเช่า
ค่าเช่าจ่าย
บริษทั ได้ทําสัญญาลงวันที่ 1 ม.ค.57 เพื่อเช่าที่ดนิ และสิง่
ปลูกสร้างเนื้อที่ 199 ตร.ม. ซึ่งเป็ นอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง
14.9 เมตร จํานวน 3 ชัน้ เลขที่ 1/65 ม.6 ต.บ่อผุด อ.เกาะ
สมุย จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีระยะเวลา 3 ปี เริม่ ตัง้ แต่ วนั ที่
1 ม.ค.57-31 ธ.ค.59 โดยมีอตั ราค่าเช่าและบริการอัตรา
เดือ นละ 150,000 บาท (หรือ คิดเป็ นค่า เช่ า 753.77 บ./
ตร.ม.) และมีเงื่อนไขการชําระแบบรายเดือนแบ่งเป็ นค่าเช่า
เดือนละ 50,000 บาทและค่าบริการเดือนละ 100,000 บาท

-

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-
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450,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
1,800,000  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจากรายการเช่าดังกล่าวทาให้บริษทั ได้หน้าร้านสาหรับสาขา
กว้างมากกว่าเดิม (จากหน้ากว้าง 4 เมตรเป็ น 14.9 เมตร) ส่งผล
ดีในการดึงดูดลูกค้ามากขึน้
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น มี
ความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไขของรายการ เนื่องจากอัตรา
ค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตรถูกลงจากเดิม 937.50 บาทต่อ ตร.ม
เหลือ 753.77 บาทต่อตร.ม.
-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
6

7Salon

ลักษณะรายการ
ค่าเช่าจ่าย
บริษทั เช่าช่วงสัญญากับ 7Salon เพื่อเช่าพื้นที่ 60 ตร.ม.
บริเ วณชัน้
4 ศู น ย์ก ารค้า ฟอร์จูน ทาวน์ ถ.รัช ดาภิเ ษก
ห้องเลขที่ 4P57 ตามสัญญาเช่าระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 5330 พ.ย. 56 ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 12,600 บาทและอัตรา
ค่าบริการเดือนละ 60,900 บาท

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
7

Club
Success

รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นรายได้จากการขายสินค้าประเภทไอทีท่ใี ช้ในสานักงาน
ในราคาตลาดและเงื่ อ นไขทั ว่ ไปเช่ น เดี ย วกับ ที่ ท ากั บ
บุคคลภายนอก
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
868,008

20,063

-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการมีความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั เนื่องจากอัตรา
ค่า เช่ า ช่ ว งเป็ น อัต ราเดีย วกับ สัญ ญาหลัก ที่ 7Salon ท ากับ
ศูนย์การค้าฟอร์จูน ทาวน์ และรายการดังกล่าวเป็ นรายการปกติ
ธุรกิจของบริษทั ในการเปิ ดสาขาเพิม่ เพื่อขายสินค้าและให้บริการ
ของบริษทั
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
บริษทั ไม่ได้ต่อสัญญาดังกล่าวแล้ว อีกทัง้ บริษทั ได้รบั เงินประกัน
จานวน 233,289 บาทเรียบร้อยแล้วตัง้ แต่วนั ที่ 31 ต.ค.57

83,171 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก
-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่อาคาร
Club Success เช่าพื้นที่บริเวณสํานักงานใหญ่ของบริษทั
ตามสัญญาเช่าลงวันที่ 1 ม.ค.56 โดยเช่าพืน้ ที่ขนาด 28 ตร.ม.
เพื่ อ ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ นสํ า นั ก งานและพื้ น ที่ เ ก็ บ เอกสาร
มีกําหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.56-31 ธ.ค.58
ในอัตราค่าเช่ารวมค่าสาธารณูปโภคเดือนละ 30,000 บาท
ต่อ มา Club Success ได้ดําเนินการยกเลิก สัญ ญาเช่าลง
วันที่ 20 เม.ย.57 โดยให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค.57

8

Success
March

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
รวมรายได้จาก Club Success ทัง้ หมด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด ทัง้ หมด
ชาระหนี้ กรณี จ่ายเงินเดือนพนักงานเกิ น
Success March ทาการว่าจ้างบริษทั ในเรื่องของการบริหาร
เงินเดือนและค่าจ้าง (Payroll) ซึ่งรายการดังกล่าวเกิดจากมี
การจ่ายเงินเดือนพนักงานSuccess Marchเกิน (ในรายของ
น.ส.สมภาร ผลเอี่ยม) และไม่สามารถติดตามเงินที่จ่ายผิด
ดังกล่าวคืนมาได้ ดังนัน้ บริษทั จึงต้อ งท าการชดเชยให้แก่
Success Marchโดยการทาเช็คคืนลงวันที่ 24 ก.ย.56

มูลค่ารายการ(บาท)

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2556
330,000

ปี 2557
180,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการมีความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
ไม่มกี ารต่อสัญญาดังกล่าวกับ Club Success แล้ว

350,063
3,553

263,171
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวบริษทั
ควรเพิม่ ความระมัดระวังในการตรวจจ่ายก่อนดาเนินการชาระเงิน
จริง แต่ บริษทั ได้หกั เงินเดือนพนักงานที่ทารายการดังกล่าวใน
จานวนเงินทีเ่ ท่ากับจ่ายให้ Success March
 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต เนื่องจาก
บริษทั ไม่ได้ทารายการดังกล่าวให้กบั Success March แล้ว

อย่างไรก็ตาม บริษทั ได้ท าการหักเงินเดือ นพนัก งานที่ท า
รายการดังกล่าวคือ น.ส.พนิตานันท์ วรนิพฐิ สกุล ในจานวน
เงินทีเ่ ท่ากับจ่ายให้ Success March
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
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-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นการขายสิ น ค้ า ประเภทไอที ท่ี ใ ช้ ใ นส านั ก งานของ
Success
March ในราคาตลาดและมีเ งื่ อ นไขทัว่ ไป
เช่นเดียวกับทีท่ ากับบุคคลภายนอก
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

9

L&T Asset รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นการขายสินค้าประเภทไอทีให้กบั L&T Asset เพื่อท า
โปรโมชั น่ ซึ่ ง ขายในราคาตลาดและมี เ งื่ อ นไขทั ว่ ไป
เช่นเดียวกับทีท่ ากับบุคคลภายนอก
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556
24,528

-

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก
1,181,784 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก
178,500

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
10 นายสุระ

ลักษณะรายการ
เงินให้ก้ยู ืมแก่กรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557

18,000,000
114,700,000
(132,700,000)
-

45,000,000
(45,000,000)
-

-

-

 บริษทั ให้นายสุระ คณิตทวีกุล ซึ่งเป็ นกรรมการกู้ยมื เงินในรูปของ
ตั ๋วสัญญาใช้เงินโดยไม่มหี ลักประกันและมีกําหนดชําระคืนเมื่อ
ทวงถามในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
 เงินให้กรรมการกู้ยมื เงินดังกล่าว เป็ นผลสืบเนื่องมาจากบริษทั มี
นโยบายที่จะจ่ายปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ ณ ขณะนัน้ บริษทั ยัง
ปิ ดงบการเงินไม่เสร็จสมบูรณ์ทาให้ไม่สามารถรูก้ าไรสุทธิสาหรับ
คานวณการจ่ายเงินปนั ผลที่ชดั เจนได้ ดังนัน้ บริษทั จึงให้เงินกู้ยมื
แก่กรรมการแทนไปก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อปิ ดงบการเงินเสร็จ
สิน้ แล้ว คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติให้จ่ายเงินปนั ผลจานวน 380
ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้หกั กลบกับเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีมติคณะกรรมการให้จ่ายปนั
ผลโดยการหักกลบกับเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
บริษทั ไม่มปี ญั หาเกีย่ วกับการปิ ดงบการเงินแล้ว
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

3,013,076
999,700
(3,013,076)
999,700

999,700
(999,700)
-

ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-

-

 เงินกู้ยมื จากกรรมการก่อนปี 56 จานวน 3,710,058 บาท กู้ยมื
เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษทั
 เงินกู้ยมื จากกรรมการในปี 56 จานวน 997,000 บาท เกิดขึน้ ใน
วันที่ 8 ก.พ.56 เนื่องจากนายสุระ ได้สารองเงินเพื่อใช้ในการจด
จัดตัง้ บริษทั ไปก่อน คือ บริษทั บานาน่ า ไอทีจากัด ซึ่งมีทุนจด
ทะเบียนจัดตัง้ จานวน 1 ล้านบาท มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้หนุ้ ละ100
บาทโดยบริษทั เป็ นผูถ้ อื หุน้ 99.97%
 ต่อมาวันที่ 6 ธ.ค.56นายสุระ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
ทราบและที่ประชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้สตั ยาบันการสารอง
จ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เงินที่สารองดังกล่าว ไม่มี
การคิดดอกเบีย้ นอกจากนี้รายการดังกล่าวได้มกี ารชาระคืนเป็ น
ทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการกู้ยมื เงิน
เพื่อใช้ในการจดจัดตัง้ บริษทั
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
หากเกิด ขึ้น จะต้อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ารณา
อนุมตั ฯิ ก่อนทารายการ
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
11 นายบัญชา

ลักษณะรายการ
เงินให้ก้ยู ืมแก่กรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557

20,000,000
71,720,055
(91,720,055)
-

25,000,000
(25,000,000)
-

-

-

 บริษทั ให้นายบัญชา (ณ ขณะนัน้ เป็ นกรรมการ) กู้ยืมเงินในรูป
ของตั ๋วสัญญาใช้เงินโดยไม่มีหลักประกันและมีกําหนดชําระคืน
เมื่อทวงถามในอัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 5.25 ต่อปี
 เงินให้กรรมการกู้ยมื เงินดังกล่าว เป็ นผลสืบเนื่องมาจากบริษทั มี
นโยบายที่จะจ่ายปนั ผลให้แก่ผู้ถือหุ้น แต่ ณ ขณะนัน้ บริษทั ยัง
ปิ ดงบการเงินไม่เสร็จสมบูรณ์ทาให้ไม่สามารถรูก้ าไรสุทธิ สาหรับ
คานวณการจ่ายเงินปนั ผลที่ชดั เจนได้ ดังนัน้ บริษทั จึงให้เงินกู้ยมื
แก่กรรมการแทนไปก่อน อย่างไรก็ตาม เมื่อปิ ดงบการเงินเสร็จ
สิน้ แล้ว คณะกรรมการบริษทั จึงมีมติให้จ่ายเงินปนั ผลจานวน 380
ล้านบาท ซึง่ บริษทั ได้หกั กลบกับเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีมติคณะกรรมการให้จ่ายปนั
ผลโดยการหักกลบกับเงินให้กยู้ มื ดังกล่าว
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
บริษทั ไม่มปี ญั หาเกีย่ วกับการปิ ดงบการเงินแล้ว
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

ปี 2557

เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

569,887
(569,887)
-

ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-

12 นายกฤชวัฒน์ เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

1,417,000
(1,417,000)
-

ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

 เงินกู้ยมื จากกรรมการก่อนปี 56 จานวน 569,887 บาท กู้ยมื เพื่อ
ใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษทั ทัง้ นี้เงิน กู้ยมื
ดังกล่าว ไม่มกี ารคิดดอกเบีย้
-  รายการดังกล่าวได้มกี ารชาระคืนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการกู้ยมื เงิน
เพื่อใช้ในการจดจัดตัง้ บริษทั
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
หากเกิด ขึ้น จะต้อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ารณา
อนุมตั ฯิ ก่อนทารายการ
 เงินกู้ยมื จากกรรมการก่อนปี 56 จานวน 1,417,000 บาท กู้ยมื
เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษทั ทัง้ นี้เงิน
20,000,000
กูย้ มื ดังกล่าวไม่มกี ารคิดดอกเบีย้
(20,000,000)  รายการดังกล่าวได้มกี ารชาระคืนเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการกู้ยมื เงิน
เพื่อใช้ในการจดจัดตัง้ บริษทั
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
หากเกิด ขึ้น จะต้อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น ผู้พิจ ารณา
อนุมตั ฯิ ก่อนทารายการ

ส่วนที่ 2 หน้า 131

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
13 แมงโก้
ช็อปปิ้ ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557
23,505,955 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคา
คือ ราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิม่ ตามที่ตกลงร่วมกัน อย่างไรก็ตาม
รายการดังกล่าวจะถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวมของ
บริษทั เนื่องจากแมงโก้ ช็อปปิ้ งเป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 76

รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นรายการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที
ในราคาทีต่ กลงคือราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิม่

-

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-

รายได้ค่าบริหารจัดการ
แมงโก้ ช็อปปิ้ งทาสัญญาลงวันที่ 1 ก.ค.57 สาหรับว่าจ้างให้
บริษทั เป็ นผู้บริหารจัดการกิจการภายในและเป็ นที่ปรึกษา
ภาคธุรกิจให้แก่แมงโก้ ช็อปปิ้ ง โดยมีอายุสญ
ั ญา 1 ปี เริม่
ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ก.ค.57-30 มิ.ย.58 ในอัตราค่าบริหารจัดการ
ตามยอดขาย ดังนี้
ค่าบริหารจัดการ
ยอดขายสินค้า
(ร้อยละต่อยอดขาย)
1 – 10 ล้านบาท
ร้อยละ 1
10 – 30 ล้านบาท
ร้อยละ 0.7
หรือขัน้ ต่า 100,000 บาท
30 – 60 ล้านบาท
ร้อยละ 0.5
หรือขัน้ ต่า 200,000 บาท
60 ล้านบาทขึน้ ไป
ร้อยละ 0.5
หรือขัน้ ต่า 300,000 บาท

-

371,283 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากอัตราค่าบริหารจัดการคิดตาม
สัดส่วนของยอดขาย อีกทัง้ แมงโก้ ช็อปปิ้ งเป็ นบริษทั ย่อยและเพิง่
เริม่ ดาเนินธุรกิจจึงจาเป็ นต้องอาศัยบริษทั Com7 ในการช่วยให้
ค าแนะน า อี ก ทั ้ง สั ญ ญาเป็ นแบบระยะสั น้ ท าให้ ส ามารถ
เปลีย่ นแปลงแก้ไขได้ไม่ผกู มัดฝา่ ยใดฝา่ ยหนึ่งนานจนเกินไป

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

-

249,560
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295,906

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

รายได้จากการขายสิ นทรัพย์
เป็ นการขายทรัพย์สนิ ประกอบด้วยของตกแต่งและอุปกรณ์
ต่างๆ ซึ่งทางบริษทั Com7 สารองการจ่ายไปก่อนในการ
เปิ ดสาขาแมงโก้ ช็อปปิ้ ง ตามต่างจังหวัดโดยคิดในราคาทุน
บวกกาไรส่วนเพิม่

-

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

-

รายจ่ายค่าสนับสนุนการขาย
เป็ น รายจ่า ยค่ า สนับ สนุ น จากการที่แ มงโก้ ช็อ ปปิ้ ง สั ่งซื้อ
สินค้าจาก Com7

-

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

-
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ปี 2557
6,918,012 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเป็ นธรรมของราคา
เนื่อ งจากเป็ นการขายทรัพย์สินสาหรับใช้ดาเนินงานของบริษทั
ย่อย อีกทัง้ คิดในราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิม่ ตามทีต่ กลงร่วมกัน
 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะถูกตัดรายการในการจัดทางบ
การเงินรวมของบริษทั เนื่ องจากแมงโก้ ช็อปปิ้ ง เป็ นบริษทั ย่อย
ร้อยละ 76
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
315,154  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการ
 อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะถูกตัดรายการในการจัดทางบ
การเงินรวมของบริษทั เนื่ องจากแมงโก้ ช็อปปิ้ ง เป็ นบริษทั ย่อย
ร้อยละ 76
-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

ปี 2557

เงินให้ก้ยู ืมแก่บริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

-

20,000,000
20,000,000

ดอกเบีย้ รับ
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-

447,534
447,534

รวมรายได้จากแมงโก้ ช็อปปิ้ งทัง้ หมด
รวมรายจ่ายให้แมงโก้ ช็อปปิ้ งทัง้ หมด
รวมเงินให้ก้ยู ืมทัง้ หมด
รวมยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

-

31,242,784
315,154
20,000,000
993,000

1.
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 เงิน ให้กู้ ยืม แก่ บ ริษ ัท ย่ อ ยคือ แมงโก้ ช็อ ปปิ้ ง เกิด ขึ้น ในวัน ที่
1 ก.ย. 57 โดยคิดอัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.75 ต่อปี เพื่อใช้เป็ น
สภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจในช่วงเริม่ ต้นกิจการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากบริษทั ย่อยมีความจาเป็ น
ในการใช้เงินสาหรับการบริหารจัดการหมุนภายในบริษทั ซึ่งปกติ
สาหรับธุรกิจทีเ่ พิง่ เริม่ ดาเนินการ
 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุ มตั ิให้ กาหนดวงเงิน
สาหรับการดาเนินธุรกิจในช่วงดังกล่าวไม่เกินปี ละ 20 ล้านบาท
ทัง้ นี้หากแมงโก้ ช็อปปิ้ งมีความจาเป็ นจะต้องใช้เงินเพิม่ เติมจาก
วงเงิน ที่กาหนดไว้ บริษทั Com7 จะต้องขออนุ มตั ิการให้กู้ยืม
ดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทารายการฯ

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

14 นายทรงธรรม เงินกู้ยืมจากกรรมการบริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

มูลค่ารายการ(บาท)
ปี 2556

ปี 2557
-

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

-  แมงโก้ ช็อปปิ้ ง ได้เงินกู้ยมื จากนายทรงธรรม ซึ่งเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใน
3,000,000
สัดส่วนร้อยละ 24 ในบริษทั ย่อย โดยไม่มกี ารคิดดอกเบี้ยระหว่าง
กัน และไม่มกี าหนดวันจ่ายชาระคืน เพื่อใช้เป็ นสภาพคล่องใน
3,000,000
การดาเนินธุรกิจของแมงโก้ ช็อปปิ้ ง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากบริษทั ย่อยมีความจาเป็ น
ในการใช้เงินสาหรับการบริหารจัดการหมุนภายในบริษทั ซึ่งปกติ
สาหรับธุรกิจทีเ่ พิง่ เริม่ ดาเนินการ

14.2.2 รายการระหว่างกันในอนาคต
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั เช่าอาคารสานักงานแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดของบันทึกข้อตกลงสรุปดังนี้
คูส่ ญ
ั ญา
บริษทั ออร์แกนนิค โซน จากัด
ความสัมพันธ์
นายสุระ คณิตทวีกุล เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วน 99.9%
สถานที/่ ทีต่ งั ้
อาคารสานักงาน (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2559-2560)
ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ
พืน้ ทีเ่ ช่า
ประมาณ 9,000-14,000 ตร.ม. โดยแบ่งเป็ น
1. พืน้ ทีส่ านักงาน 5,000-8,000 ตร.ม.
2. พืน้ ทีค่ ลังสินค้าจานวน 4,000-6,000 ตร.ม.
ระยะเวลาเช่า
มีระยะเวลาการเช่ารวมแล้วไม่เกิน 21 ปี โดยอาจทาเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวไม่เกิน 21 ปี หรือสัญญาเช่าระยะสัน้ คราวละ
3 ปี และมีขอ้ ตกลงให้ต่ออายุออกไปอีก 6 คราวๆ ละ 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 21 ปี
อัตราค่าเช่า
สาหรับพืน้ ทีส่ านักงาน ประมาณ 480 บาทต่อตร.ม. และสาหรับพืน้ ที่คลังสินค้า ประมาณ 190 บาทต่อตร.ม. โดยผูใ้ ห้เช่า
มีสทิ ธิขน้ึ ค่าเช่าทุก 3 ปี คราวละไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดิมในปี ก่อนหน้า
การต่อสัญญาเช่า
บริษทั มีสทิ ธิขอต่ออายุได้เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

สิทธิซอ้ื ก่อน

หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายจะต้องให้สทิ ธิบริษทั ซือ้ ก่อน และหากบริษทั ปฏิเสธไม่ซอ้ื ผูใ้ ห้เช่าจะขายบุคคลภายนอกใน
ราคาเดียวกับหรือสูงกว่าทีเ่ สนอขายให้กบั บริษทั

เหตุผลและความจาเป็ น
ในปจั จุบนั พืน้ ทีท่ บ่ี ริษทั เช่าเพื่อใช้เป็ นสานักงานนัน้ ไม่เพียงพอกับการใช้งานทาให้บริษทั ต้องเช่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณอื่นเพื่อทาคลังสินค้าซึง่ ไม่สะดวกในการบริหารจัดการ ทาง
ฝา่ ยจัดการจึงมีความเห็นว่า บริษทั ควรหาสถานทีเ่ ช่าแห่งใหม่ซง่ึ มีพน้ื ทีเ่ พียงพอกับการใช้งานและรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคตได้ ประกอบกับนายสุระ คณิตทวีกุล ซึง่ เป็ นผู้
ถือหุน้ รายใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างอาคารสานักงานเพื่อให้เช่าน่าจะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ในระยะยาว
ทีม่ าทีไ่ ปของอัตราค่าเช่า
บริษทั ได้มกี ารสอบถามอัตราค่าเช่าและค่าบริการจากอาคารอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงทีเ่ รียกเก็บในปจั จุบนั เพื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวข้างต้น
ทางฝา่ ยจัดการจึงมีความเห็นว่า ราคาดังกล่าวอยูใ่ นอัตราเฉลีย่ ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่า การเช่าอาคารสานักงานแห่งใหม่เป็ นการทารายการทีเ่ หมาะสมและจาเป็ น และด้วยลักษณะของบริษทั ไม่มคี วามจาเป็ นทีบ่ ริษทั
จะต้องเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในทีด่ นิ หรืออาคารดังกล่าว รวมถึงอัตราค่าเช่าก็เป็ นราคาทีเ่ ทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่า พืน้ ทีบ่ ริเวณใกล้เคียงกับพืน้ ทีท่ จ่ี ะเช่าดังกล่าว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์
ให้บริษทั ทารายการเช่าอาคารสานักงานแห่งใหม่จากนายสุระ คณิตทวีกุล และได้เสนอให้คณะกรรมการบริษทั อนุมตั ติ ่อไป

ส่วนที่ 2 หน้า 136

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

14.2.3 การจานองและการคา้ ประกัน
วงเงินกูย้ มื ของบริษทั มีรายการทีใ่ ช้ทรัพย์สนิ ของกรรมการจานองและกรรมการ/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องค้าประกันบุคคล/นิตบิ ุคคล ดังต่อไปนี้
วงเงิ นสิ นเชื่อ
1. วงเงิ น UOB
-OD,L/C,T/R,DL/C,L/G,P/N
-Forward Contract วงเงิน
100 ล้านบาท

2. วงเงิ น Citibank
- OD, B/G,P/N,T/R

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ นกู้
บริษทั

บริษทั

วงเงิ นกู้ยืม
ณ 31 ธ.ค.57
(ลบ.)
508.00

100.00

ยอดที่ใช้ไป
ณ 31 ธ.ค.57
(ลบ.)
397.49

89.90

รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้ ประกัน/จานอง
สิ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ นายสุระ คณิ ตทวีกลุ
จดจานองทีด่ นิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้าง กรรมสิทธิของคุ
์ ณสุระ มูลค่าจานอง 260
ลบ. มูลค่าปจั จุบนั 16.21 ลบ. ค้าวงเงินส่วนทีไ่ ม่เกิน 100 ลบ.
การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุลและนายบัญชา พันธุมโกมล ค้าประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้าประกันและภาระ
จานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้าประกันและภาระ
จานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

3. วงเงิ น BBL
- P/N, L/C, T/R, L/G, loan

บริษทั

767.58

767.58

การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้าประกันและภาระ
จานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต และเห็ น ว่ า เป็ น
รายการที่ม ีค วามจ าเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่มกี ารคิด ค่ าธรรมเนีย มใน
การค้าประกันดังกล่าว
 รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต และเห็ น ว่ า เป็ น
รายการที่ม ีค วามจ าเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่มกี ารคิด ค่ าธรรมเนีย มใน
การค้าประกันดังกล่าว
 รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต และเห็ น ว่ า เป็ น
รายการที่ม ีค วามจ าเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่มกี ารคิด ค่ าธรรมเนีย มใน
การค้าประกันดังกล่าว

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

วงเงิ นสิ นเชื่อ
4. วงเงิ น KBANK
-L/I, DL/C,L/C,T/R,P/N
-Forward Contract วงเงิน
3.55 ล้านบาท

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ นกู้
บริษทั

วงเงิ นกู้ยืม
ณ 31 ธ.ค.57
(ลบ.)
1,454.00

ยอดที่ใช้ไป
ณ 31 ธ.ค.57
(ลบ.)
1,283.42

รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้ ประกัน/จานอง
สิ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ นายสุระ คณิ ตทวีกลุ
1) จดจานองทีด่ นิ ฉ.55149 ต.หมูส ี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
สิ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ น.ส.อารี ปรีชานุกลู และนายนิ ธิ ศ สทรลักษณ์
1) จดจานองทีด่ นิ พร้อมสปส. ฉ.45357 ต.บ้านฉาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี
2) จานองห้องชุดเลขที่ 888/354 ชัน้ 29 อาคารบี อาคารชุดแกรนด์
ไดมอนต์-ประตูน้า ต.ถนนเพชรบุร ี (ประแจจีน) อ.ดุสติ กทม.
(กรรมสิทธิ ์ น.ส.อารี ปรีชานุกลู และนายนิธศิ สทรลักษณ์)
3) จานองห้องชุดเลขที่ 177/110 ชัน้ 5 อาคารเลขที่ 1 อาคารชุดอินทรา
คอนโดมิเนียม ต.ถนนพญาไท (ประแจจีน) อ.พญาไท กทม.
สิ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ นายบัญชา พันธุมโกมล
1) จดจานองทีด่ นิ พร้อมสปส. ฉ223815 และ 223816 ต.ท่าแร้ง (จรเข้บวั )
อ.บางเขน กทม.
2) จดจานองห้องชุดเลขที่ 1032/99 ชัน้ 19 อาคารแมนฮัตตัน ชิดลม
เลขที่ 1032 ต.มักกะสัน อ.ดุสติ กทม.
3) จดจานองห้องชุดเลขที่ 62/38 ชัน้ 4 อาคาร เวอรันดา เรสซิเดนส์ บางกะปิ
กทม.
4) จดจานองห้องชุดเลขที่ 99/144 ชัน้ 17 อาคารเดอะเลกาซี วิภาวดี บางเขน
กทม.
การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้าประกันและภาระ
จานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต และเห็ น ว่ า เป็ น
รายการที่ม ีค วามจ าเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่มกี ารคิด ค่ าธรรมเนีย มใน
การค้าประกันดังกล่าว

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

วงเงิ นสิ นเชื่อ
5. วงเงิ น BAY
-OD, L/C,T/R,DL/C,L/G

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ นกู้
บริษทั

วงเงิ นกู้ยืม
ณ 31 ธ.ค.57
(ลบ.)
165.00

ยอดที่ใช้ไป
ณ 31 ธ.ค.57
(ลบ.)
158.49

รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้ ประกัน/จานอง
สิ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ บริ ษทั ออร์แกนนิ ค โซนจากัด
จานองทีด่ นิ โฉนดเลขที่ 18132, 18152, 18156, 18158, 18159, 18165,
18166, 18402, 18445, 18463, 18464, 18475, 19873, 19874, 19903,
22011, 22012, 22013, ต.มาบข่า อ.บ้านค่าย จ.ระยอง กรรมสิทธิ ์ของ
บจก. ออร์แกนนิค โซน, ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส.3)
สาระบบเลขที่ 277/182 เล่ม 25 หน้า 2 ต.มาบข่า อ.บ้านค่าย จ.ระยอง
กรรมสิทธิของ
์ บจก. ออร์แกนนิค โซน (จานองแต่ไม่เพิม่ วงเงินจานอง)
การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคล และบริษทั ออร์แกนนิค โซน จากัด
ค้าประกันนิตบิ ุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้าประกันและภาระ
จานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการดัง กล่ า วเป็ น รายการที่
เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต และเห็ น ว่ า เป็ น
รายการที่ม ีค วามจ าเป็ น และเป็ น
ประโยชน์ ต่อการดาเนินธุรกิจของ
บริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่มกี ารคิด ค่ าธรรมเนีย มใน
การค้าประกันดังกล่าว

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

14.3 มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน
ในการทารายการระหว่างกันของบริษทั กับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล และความ
เหมาะสมด้านราคาของรายการนัน้ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เป็ นไปตามลักษณะการดาเนินการค้าปกติในอุตสาหกรรม
และมีการเปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการ
พิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ ผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสว่ นได้เสียในการทารายการ จะไม่มสี ทิ ธิออก
เสียงในการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว
บริษัทจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รบั การตรวจสอบหรือสอบทานจาก
ผูส้ อบบัญชีของบริษทั
14.4 นโยบายหรือแนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคตหากบริษทั และ/หรือบริษัทย่อยมีความจาเป็ นต้องทารายการระหว่างกับกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ บริษทั จะต้องดาเนินการให้เป็ นไปตามมาตรการและขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันตามที่
บริษทั กาหนด และกรรมการทีม่ สี ว่ นได้เสียจะไม่สามารถมีสว่ นร่วมในการอนุมตั ริ ายการดังกล่าว เพื่อให้การตัดสินใจเข้าทา
รายการดังกล่าวไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์และเป็ นประโยชน์สู งสุดแก่ผถู้ อื หุน้ ทุกราย ทัง้ นี้ หากมีรายการ
ระหว่างกันของบริษทั หรือบริษทั ย่อยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรืออาจมีความหรืออาจมีความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ บริษทั จะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นและความเหมาะสมด้านราคา
ของรายการนัน้ โดยพิจ ารณาเงื่อนไขต่ า งๆ ให้เป็ นไปตามลัก ษณะการดาเนิน การค้าปกติในอุ ตสาหกรรม และมีก าร
เปรียบเทียบราคากับบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณา
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ บริษทั จะให้ผเู้ ชีย่ วชาญอิสระหรือผูส้ อบบัญชีของบริษทั เป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี และเมื่อบริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วคณะกรรมการบริษทั จะต้องดูแล
ให้บริษทั ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อบังคับ ประกาศ คาสัง่ หรือ
ข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการเปิ ดเผยข้อมูลการทา
รายการเกีย่ วโยง และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สนิ ทีส่ าคัญของบริษทั หรือบริษทั ย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ติ ามมาตรฐานบัญชีท่ี
กาหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ
ทัง้ นี้ บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี
ของบริษทั และหากหุน้ สามัญของบริษทั ได้จดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว
บริษทั จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันดังกล่าวไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาปี (แบบ
56-2) ตามทีก่ ฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
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