บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1. บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

1 บริษทั อินเตอร์ วิช ั ่นบิสซิเนสกรุ๊ป จากัด
(“Inter Vision”)
ดาเนินธุรกิจบริการเขียนซอฟท์แวร์

 มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อารี ปรีชานุ กูลและ
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
 มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุน้ ในสัดส่วน 49.9%

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




นายนิธศิ สทรลักษณ์ เป็ นกรรมการและผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ในสัดส่วน 92.55%
นายนิธศิ สทรลักษณ์ เป็ นคูส่ มรสของน.ส.อารี ปรีชานุกูล ซึง่ เป็ นกรรมการ
ของ Com7

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



มีกรรมการร่วมกันคือนายสุระ คณิตทวีกุล น.ส.อารีปรีชานุกูลและ
นายกฤชวัฒน์ วรวานิช
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันได้แก่ นายสุระ คณิตทวีกุล นายบัญชา พันธุมโกมล
น.ส.อารี ปรีชานุกูล นายกฤชวัฒน์ วรวานิช และนายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล
ถือหุน้ ในสัดส่วน 41.63%, 23.45%, 7.84%, 4.2% และ 3.00%ตามลาดับ

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




มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุลและน.ส.อารี ปรีชานุกูลถือหุน้ ใน
สัดส่วน 87.9% และ 6.1% ตามลาดับ

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




มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และน.ส.อารี ปรีชานุกูลถือหุน้ ใน
สัดส่วน 45.05% และ 30.52%ตามลาดับ

6 บริษทั ซักเซ่ซมาร์ช 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 ปรีชานุกูลถือหุน้ ในสัดส่วน 18%, 55.25%, และ 13.75% ตามลาดับ

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




มีกรรมการร่วมกัน คือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุน้ ในสัดส่วน 10.0%

8 บริษทั ออร์แกนนิค โซน จากัด (“Organnic”)
(เดิมชื่อบริษทั พี.ซี. โซน จากัด)
ดาเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์




มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล ถือหุน้ ในสัดส่วน 99.9%
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
9 บริษทั บานาน่า ไอที จากัด (“Banana IT”)
ปจั จุบนั ได้ชาระบัญชีแล้วเสร็จเมื่อวันที่ 6
พฤษภาคม 2558

ความสัมพันธ์




มีกรรมการร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล นายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล
นางสาวอารี ปรีชานุกูล
มีผถู้ อื หุน้ ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล และ นางสาวอารี ปรีชานุ กูล
ถือหุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 0.03
บริษทั ย่อยร้อยละ 99.97

10 บริษทั แมงโก้ ช้อปปิ้ ง จากัด (“Mango”)



บริษทั ย่อย ร้อยละ 76

11 นายสุระ คณิตทวีกุล (“นายสุระ”)



กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ใหญ่

12 น.ส.อารี ปรีชานุกูล (“น.ส.อารี”)



กรรมการและผูถ้ อื หุน้

13 นายนิธศิ สทรลักษณ์ (“นายนิธศิ ”)



คูส่ มรสของน.ส.อารี ปรีชานุ กูล

14 นายกฤชวัฒน์ วรวานิช (“นายกฤชวัฒน์ ”)



กรรมการและผูถ้ อื หุน้

15 นายคงศักดิ ์ บรรณาสถิตย์กุล (“นายคงศักดิ ์”)



กรรมการและผูถ้ อื หุน้

16 นายทรงธรรม บุญยะทรัพย์ (“นายทรงธรรม”)




กรรมการของ Mango
ผูถ้ อื หุน้ ในแมงโก้ ช็อปปิ้ ง ร้อยละ 24

14.2



รายการระหว่างกันของบริษทั และบริษทั ย่อยและบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ในปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 บริษทั มีการเข้าทารายการกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง โดยรายการระหว่างกันดังกล่าวไม่
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ดงั รายละเอียดต่อไปนี้
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14.2.1 รายการที่เป็ นการรับและจ่ายเงิน
บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
1

Inter
Vision

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ
1. ค่าเขียนระบบ:
- ปี 2557 เป็ นค่าเขียนโปรแกรม EDM (E-mail Direct
Marketing) ซึง่ เป็ นระบบการส่งข้อความและค่าบริการ
จัดทาระบบสาหรับการจอง iPhone 6
- ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ไม่มคี า่ เขียนระบบ
2. ค่าบารุงรักษาระบบ iDo:
iDo เป็ นระบบทีใ่ ช้ในการตรวจสอบการซ่อมสินค้า การจอง
สินค้า การรับสินค้าพรีเมียมและเป็ นโปรแกรมที่ช่วยและ
ติดตามการบริการหลังการขายและค่าบริการในการแก้ไข
ข้อผิดพลาดของระบบ iDo รวมถึงความช่วยเหลือด้าน
การใช้งานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
- ไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เป็ นค่าบริการบารุงรักษาการ
เชื่อมต่อข้อมูลระหว่าง ITEC และ iDo
3. ค่าติ ดตัง้ และเก็บรักษาดูแล Server :
- ปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 แบ่งเป็ น
1)ค่าบริการเช่าพื้นที่สาหรับวาง Co-Location Server
Hosting ซึง่ เป็ น Server สาหรับใช้งานระบบของเว็บไซต์
ของ Banana IT
2)ค่าบริการเช่าพื้นที่สาหรับวาง Co-Location Server
Hosting ซึง่ เป็ น Server สาหรับใช้งานระบบเว็บไซต์ของ
บริษทั และระบบอื่นๆ

ปี 2557
277,500

87,500

101,000
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ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่า รายการดัง กล่ า วมี ค วาม
จ าเป็ น และสมเหตุ ส มผล รวมทัง้ มีค วามเป็ น ธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเนื่องจาก
 Inter Vision เป็ นบริษทั ที่มคี วามชานาญในการเขียนโปรแกรม
การตรวจสอบประวัติ ก ารสัง่ ซื้ อ สิน ค้ า ให้ ก ับ บริษ ัท มาเป็ น
เวลานาน และเพื่อป้องกันการรั ่วไหลของข้อมูลเนื่องจากงานที่
ว่าจ้างดังกล่าวเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าของบริษทั ซึ่งเป็ น
37,500
ข้อมูลทีส่ าคัญและจาเป็ นในการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 Inter Vision เป็ นบริษทั ทีพ่ ฒ
ั นาระบบ iDo ซึ่งมีความชานาญใน
โปรแกรมดัง กล่ า ว อีก ทัง้ เพื่อ ป้ องกัน การรั ่วไหลของข้อ มู ล
เนื่องจากงานที่ว่าจ้างดังกล่าวเป็ นข้อมูลเกี่ยวกับฐานลูกค้าของ
บริษทั ซึง่ เป็ นข้อมูลทีส่ าคัญและจาเป็ นในการประกอบธุรกิจของ
บริษทั
24,000  การ Set-up Server ต้องอาศัยผูช้ านาญการในการดาเนิน งาน
เพื่อให้เกิดความเชื่อมั ่นว่าระบบเครือข่ายของบริษทั จะมีความ
เสถีย ร เพราะระบบเครือ ข่ า ยจะเป็ น ศู น ย์ก ลางซึ่ง ท าหน้ า ที่
ให้บริการหรือสนับสนุนการทางานของเครื่องคอมพิวเตอร์ท่เี ป็ น
ลูกข่าย (Client) ประกอบกับการให้บริการของ Inter Vision ที่
ผ่ า นมาเกี่ ย วกับ ระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ อี ก ทัง้ มี ก าร
ให้บริการและตอบสนองความต้องการของบริษทั Com7 ด้วยดี
ตลอดมา

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ
4. ค่าบริหารจัดการเว็บไซต์:
ค่าบริการจัดการเว็บไซต์ของกลุ่มบริษทั ซึ่งมีขอบเขตของ
งานดังนี้
 Web Maintenance, Support and Consultant
 Server and Technical Maintenance and
Technical Support for Comserven.com,
BananaIT.com และ Maccomseven.com
ซึง่ ในปี 57 ไม่มกี ารจ้างดังกล่าวแล้ว
5. ค่าบริการรายปี Rapid SSL :
ปี 2557 และไตรมาสที่ 1 ปี 2558 ค่า บริก าร SSL
(Secure Socket Layer) ซึ่ง เป็ น ระบบรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูลให้กบั เว็บไซต์ของบริษทั โดยเฉพาะ
การทาธุรกรรมทางอินเตอร์เน็ต

รวมค่าใช้จ่ายที่จ่าย Inter Vision ทัง้ หมด
รวมยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

ปี 2557
18,000

7,035

491,035
13,375
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ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558
- 

บริษทั ได้ว่าจ้างให้ Inter Vision ทาการบริหารจัดการเว็บไซต์
ดังนัน้ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการบริหารจัดการ
รวมถึงการแก้ไขปญั หาจึงจาเป็ นต้องทาการเช่าสถานที่เพื่อจัด
วาง Server ซึ่งเป็ นฐานข้อมูลในการบริหารงานเว็บไซต์กบั
Inter Vision ด้วย



อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษทั ทา
การรวมสัญญาการให้บริการต่างๆ ที่ทากับ Inter Vision ให้เป็ น
สัญ ญาฉบับ เดีย ว เพื่อ ให้ง่า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ โดย
กาหนดค่าบริการเป็ นรายปี



ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานความเหมาะสม
ของราคา โดยการเปรียบเทีย บกับผู้ให้บริการรายอื่น พบว่า
อัตราค่าบริการรายปี และอัตราค่าแรงต่อชั ่วโมง (Man Hour)
ส าหรับ การเขีย นหรือ แก้ ไ ขโปรแกรม อยู่ใ นช่ ว งราคาของผู้
ให้บริการรายอื่น

2,035

63,535
16,050

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
2

Softbox

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ
1.ค่าบริการดูแลระบบ ITEC Stock:
ระบบ ITEC Stock เป็ นระบบที่ใช้สาหรับบริหารงานขาย
หน้ า ร้า นและบริห ารงานสิน ค้ า รายการดัง กล่ า วเป็ น
ค่าบริการในการดูแลระบบฐานข้อมูลของโปรแกรม ITEC
Stock เป็ นรายปี โดยในปี 57 มีอตั ราค่าบริการปี ละ
575,000 บาท และในปี 58 ได้ดาเนิ นการต่อ สัญ ญา
ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการและค่าบริการ
เช่นเดียวกับปี 57
2.ค่าบริการตรวจสอบการใช้งาน:
ค่าจ้างให้ส่งข้อมูลการใช้งานโปรแกรม ITEC Stock ที่ม ี
พฤติกรรมเข้าข่ายต้องสงสัยให้แก่บริษทั ในปี 57 มีอตั รา
ค่าบริการปี ละ 275,000 บาท และเงื่อนไขการชาระเงิน
เป็ นรายเดือ น และในปี 58 ได้ดาเนินการต่อ สัญ ญา
ออกไปอีก 1 ปี ซึ่งมีขอบเขตการให้บริการและค่าบริการ
เช่นเดียวกับปี 57
3.ค่าบริการเขียนโปรแกรมเพิ่มเติ ม:
ค่าจ้างในการเขียนโปรแกรมเพิม่ เติมเพื่อ สนับสนุ นงาน
ขายหน้ า ร้า น ซึ่ง ได้ม ีก ารตรวจรับ งานว่า งานที่ท าการ
ว่าจ้างเป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของที่ได้มกี ารว่าจ้าง โดย
ในปี 2557 เป็ นค่าจ้างในการเขียนโปรแกรมสาหรับ Call
center และรองรับระบบคลังสินค้า เป็ นต้น
ในไตรมาสที่ 1 ปี 2558 เป็ นค่าจ้างในการเขียนโปรแกรม
เพื่อสนับสนุนงานขายหน้าร้าน เป็ นต้น
รวมค่าใช้จ่าย Softbox ทัง้ หมด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

ปี 2557
575,000

275,000

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558
150,000 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่ อ นไขของรายการ และเป็ นไปเพื่ อ ประโยชน์ ข องบริ ษ ั ท
เนื่องจากระบบ ITEC Stock ใช้สาหรับบริหารงานขายหน้าร้าน
และบริหารงานสินค้า ซึ่งเป็ นโปรแกรมที่บริษทั ใช้มาตัง้ แต่เริ่ม
ดาเนินธุรกิจ ดังนัน้ หากมีการเปลี่ยนแปลงระบบอาจทาให้ธุรกิจ
เกิด การหยุ ด ชะงัก ได้ ประกอบกับ โปรแกรมดัง กล่ า วมีค วาม
ยืดหยุ่นในการรองรับความต้องการของบริษทั เช่น ปรับเปลี่ยน
75,000
เพิม่ เติมของฟงั ก์ช ั ่นงานใหม่ๆ ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์และแผน
ธุรกิจของบริษทั
 อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็น ให้บริษทั ทา
การรวมสัญ ญาการให้บ ริก ารต่ า งๆ ที่ท ากับ Softbox ให้เ ป็ น
สั ญ ญาฉบั บ เดี ย ว เพื่ อ ให้ ง่ า ย สะดวกต่ อ การตรวจสอบ
โดยกาหนดค่าบริการเป็ นรายเดือน

1,760,000

490,000  ทัง้ นี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารสอบทานความเหมาะสม
ของราคา โดยการเปรียบเทียบกับผูใ้ ห้บริการรายอื่น พบว่า อัตรา
ค่าบริการรายปี และอัตราค่าแรงต่อชั ่วโมง (Man Hour)สาหรับ
การเขียนหรือแก้ไขโปรแกรม อยู่ในช่วงราคาของผูใ้ ห้บริการราย
อื่น

2,610,000
-

715,000
-
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ
รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นรายได้จากการขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ไอทีให้กบั
Softbox ในราคาและเงื่อนไขทั ่วไปเช่นเดียวกับลูกค้าราย
อื่นๆ
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

3

4

Double
Value

Club
Success

ปี 2557
214,953

-

เงินประกันการเช่า
ค่าเช่าจ่าย
เงินประกันการเช่าและค่า เช่าที่ดนิ พร้อมสิง่ ปลูกสร้างเนื้อที่
199 ตร.ม. ซึ่งเป็ นอาคารพาณิชย์หน้ากว้าง 14.9 เมตร
จานวน 3 ชัน้ เลขที่ 1/65 ม.6 ต.บ่อ ผุด อ.เกาะสมุย
จ.สุราษฎร์ธานี ใช้เพื่อเป็ นสาขา Banana IT โดยมีระยะเวลา
3 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่1 ม.ค.57-31 ธ.ค.59 โดยมีอตั ราค่าเช่า
และบริการอัตราเดือนละ 150,000 บาท (หรือคิดเป็ นค่าเช่า
753.77 บ./ตร.ม.)

450,000
1,800,000

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
รายได้จากการขายสิ นค้าและค่าบริการ
เป็ นรายได้จากการขายสินค้าประเภทไอทีและวัสดุสน้ิ เปลือง
ทีใ่ ช้ในสานักงาน และรายได้จากค่าบริการอื่นๆ

113,171

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558
32,477 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
450,000  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุส มผลของรายการและเป็ น ไปเพื่อประโยชน์ ของบริษ ัท
เนื่องจากรายการเช่าดังกล่าวทาให้บริษทั ได้หน้าร้านสาหรับสาขา
กว้างมากกว่าเดิม (จากหน้ากว้าง 4 เมตรเป็ น 14.9 เมตร) ส่งผล
ดีในการดึงดูดลูกค้ามากขึน้
 นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้นมีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการ เนื่ องจากอัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อตารางเมตร
ถู ก ลงจากพื้น ที่ เ ดิม ซึ่ ง อยู่ ใ กล้ เ คีย งกัน ซึ่ ง คิด ค่ า เช่ า ต่ อ เดือ น
937.50 บาทต่อตร.ม. ลดลงเหลือ 753.77 บาทต่อตร.ม.
186 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก
-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ
รายได้ค่าเช่าพืน้ ที่อาคาร
Club Success เช่าพื้นที่บริเวณสานักงานใหญ่ของบริษทั
ตามสัญญาเช่าลงวันที่ 1 ม.ค.56 โดยเช่าพืน้ ที่ขนาด 28 ตร.ม.
เพื่อ ใช้ ป ระโยชน์ เ ป็ น ส านั ก งานและพื้น ที่เ ก็บ เอกสาร มี
กาหนดระยะเวลาเช่า 3 ปี ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.56-31 ธ.ค.58
ในอัตราค่าเช่ารวมค่าสาธารณูปโภคเดือนละ 30,000 บาท
ต่อมา Club Success ได้ดาเนินการยกเลิก สัญญาเช่าลง
วันที่ 20 เม.ย.57 โดยให้มผี ลบังคับตัง้ แต่วนั ที่ 1 พ.ค.57
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

5

6

ปี 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

150,000

-

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการมีความเป็ นธรรมของราคาและเงื่อนไข
ของรายการ และเป็ นไปเพื่อประโยชน์ของบริษทั
 อย่างไรก็ตาม รายการดังกล่าวจะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคตเนื่องจาก
ไม่มกี ารต่อสัญญาดังกล่าวกับ Club Success แล้ว

-

รวมรายได้จาก Club Success ทัง้ หมด
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด ทัง้ หมด
L&T Asset รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นการขายสินค้าประเภทไอทีให้กบั L&T Asset เพื่อทา
โปรโมชั น่ ซึ่ ง ขายในราคาตลาดและมี เ งื่ อ นไขทั ว่ ไป
เช่นเดียวกับทีท่ ากับบุคคลภายนอก

263,171
1,181,784

186
119,159 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
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

178,500
-

2,047 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคาและ
เงื่อนไขของรายการเช่นเดียวกับทีท่ ารายการกับบุคคลภายนอก

Success
March

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
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-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
7

นายสุระ

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2557

Com7:
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

76,464,000
(76,464,000)
-

ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

997,174
-

ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 ในปี 2557 เงินกูย้ มื จากกรรมการมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี

ส่วนที่ 2 หน้า 120

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-  สาหรับรายการในปี 57 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการกู้ยมื เงิน
เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษทั อีกทัง้ มี
อัตราดอกเบี้ยสาหรับการกู้ยืมร้อยละ 4 ซึ่งเป็ นไปตามอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั กูจ้ ากธนาคาร และได้มกี ารชาระคืนครบถ้วนแล้ว
-  อย่ า งไรก็ ต าม รายการดัง กล่ า วจะไม่ เ กิ ด ขึ้น อี ก ในอนาคต
เนื่ อ งจากหากเกิด ขึ้น จะต้ อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ฯิ ก่อนทารายการ

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
7

นายสุระ
(ต่อ)

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ
Banana IT:
เงินให้ก้ยู ืมแก่กรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

ปี 2557

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

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

-

ดอกเบีย้ รับ
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-

-

Banana IT:
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

999,700
(999,700)
-

ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

-
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 Banana IT ให้เงินกู้ยมื แก่นายสุระจานวน 1,000,000 บาท โดย
ไม่มกี ารคิดดอกเบี้ยและไม่มหี ลักประกัน โดยมีเงื่อนไขของการ
ชาระคืนเมื่อทวงถาม และต่อมาในปี 2557 นายสุระได้มกี ารชาระ
เงินให้กยู้ มื ดังกล่าวคืนเรียบร้อยแล้ว
 Com7 กู้ยมื เงินจากนายสุระจานวน 999,700 บาท เกิดเนื่องจาก
นายสุระ ได้สารองเงิน เพื่อ ใช้ในการจดจัดตัง้ บริษทั ไปก่อน คือ
บริษทั บานาน่ า ไอที จากัด ซึ่งมีทุนจดทะเบียนจัดตัง้ จานวน 1
ล้านบาท มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ100 บาท โดยบริษทั เป็ นผู้ถือ
หุน้ 99.97%
 ต่อมาวันที่ 6 ธ.ค.56 นายสุระ ได้แจ้งให้ท่ปี ระชุมคณะกรรมการ
ทราบและที่ประชุมคณะกรรมการได้มมี ติให้สตั ยาบันการสารอง
จ่ายเพื่อการลงทุนในบริษทั ย่อย ทัง้ นี้ เงินที่สารองดังกล่าว ไม่มี
การคิดดอกเบีย้

- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นได้
มีการชาระคืนเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว และได้มมี ติการจดเลิก กิจการ
และชาระบัญชีเรียบร้อยแล้วในปี 2558
-

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
8

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ

นายกฤชวัฒน์ Com7:
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

9

น.ส.อารี

Com7:
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ปี 2557

ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 ในปี 2557 เงินกูย้ มื จากกรรมการมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี

3,780,000
(3,780,000)
49,295
-

7,056,000
(7,056,000)
92,018
-
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-  สาหรับรายการในปี 57 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ามี
ความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการกู้ยมื เงิน
เพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษทั อีกทัง้ มี
อัตราดอกเบี้ยสาหรับการกู้ยืมร้อยละ 4 ซึ่งเป็ นไปตามอัตรา
ดอกเบีย้ ทีบ่ ริษทั กูจ้ ากธนาคาร และได้มกี ารชาระคืนครบถ้วนแล้ว
-  อย่ า งไรก็ ต าม รายการดัง กล่ า วจะไม่ เ กิ ด ขึ้น อี ก ในอนาคต
เนื่ อ งจากหากเกิด ขึ้น จะต้ อ งให้ค ณะกรรมการตรวจสอบเป็ น
ผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ฯิ ก่อนทารายการ
 ในปี 2557 เงินกูย้ มื จากกรรมการมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น ใน
ปี 57 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการ
กู้ยมื เงินเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษทั
อีกทัง้ มีอตั ราดอกเบี้ยสาหรับการกู้ยมื ร้อยละ 4 ซึ่งเป็ นไปตาม
อัต ราดอกเบี้ย ที่บ ริษ ัท กู้ จ ากธนาคาร อย่ า งไรก็ต าม รายการ
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากหากเกิดขึน้ จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ฯิ ก่อนทารายการ

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ

10 นายคงศักดิ ์ Com7:
เงินกู้ยืมจากกรรมการ
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด

ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

2,700,000
(2,700,000)
35,211

ค่าเช่าจ่าย
ค่าเช่าอาคารพาณิชย์ 2 ห้อง เลขที่ 24-24/1 ถ.ศิรมิ งั คลา
จารย์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ใช้เพื่อเป็ นสาขา iStudio
โดยมีระยะเวลา 3 ปี เริม่ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ม.ค.58-31 ธ.ค.60
โดยมีอตั ราค่าเช่าและบริการอัตราเดือนละ 70,000 บาท

840,000

รายได้จากการขายสิ นค้า
เป็ นรายการขายสินค้าประเภทโทรศัพท์เคลื่อนที่ อุปกรณ์ไอที
ในราคาตลาด

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
 ในปี 2557 เงินกูย้ มื จากกรรมการมีอตั ราดอกเบีย้ ร้อยละ 4 ต่อปี

ดอกเบีย้ จ่าย
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด

ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
11 แมงโก้
ช็อปปิ้ ง

ปี 2557

-

23,505,954

295,906
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- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
-  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น ใน
ปี 57 มีความสมเหตุสมผลเนื่องจากบริษทั มีความจาเป็ นในการ
กู้ยมื เงินเพื่อใช้ในการบริหารและจัดการหมุนเวียนภายในบริษทั
อีกทัง้ มีอตั ราดอกเบี้ยสาหรับการกู้ยมื ร้อยละ 4 ซึ่งเป็ นไปตาม
อัต ราดอกเบี้ย ที่บ ริษ ัท กู้ จ ากธนาคาร อย่ า งไรก็ต าม รายการ
ดังกล่าวจะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตเนื่องจากหากเกิดขึน้ จะต้องให้
คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ฯิ ก่อนทารายการ
210,000  คณะกรรมการตรวจสอบมีค วามเห็น ว่ า รายการเช่ า อาคาร
พาณิ ช ย์ด ัง กล่ า วมีค วามสมเหตุ ส มผลเนื่ อ งจากเป็ น การเพิ่ม
โอกาสในการขายของบริษทั ฯ นอกจากนี้ รายการดังกล่าวข้างต้น
มีค วามเป็ น ธรรมของราคาและเงื่อ นไขของรายการ เนื่ องจาก
อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อ เดือนเทียบเคียงได้กบั อาคารพาณิชย์ท่ี อยู่
ใกล้เคียงกัน อีกทัง้ เป็ นการต่อสัญญาเช่าจากเดิมที่หมดอายุตงั ้ แต่
เดือน ธ.ค.57 โดยมีเงื่อนไขและอัตราค่าเช่าคงเดิม
1,424,706 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการรวมทัง้ มีความเป็ นธรรมของราคา
คือ ราคาตลาด อย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะถูกตัดรายการใน
การจัดทางบการเงินรวมของบริษทั เนื่องจากแมงโก้ ช็อปปิ้ งเป็ น
1,205,623
บริษทั ย่อยร้อยละ 76

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
11 แมงโก้
ช็อปปิ้ ง
(ต่อ)

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ

ปี 2557

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
ตามยอดขายทีต่ กลงร่วมกัน

371,283

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

249,560
6,918,012

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด
ค่าสนับสนุนการขาย
เป็ น รายจ่า ยค่ า สนับ สนุ น จากการที่แ มงโก้ ช็อ ปปิ้ ง สั ่งซื้อ
สินค้าจาก Com7

-

ยอดคงค้าง ณ วันสิ้นงวด

315,154

-
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558
134,396 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
354,363
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการและมีความเป็ นธรรมของราคา
เนื่อ งจากเป็ นการขายทรัพย์สินสาหรับใช้ดาเนินงานของบริษทั
ย่อย อีกทัง้ คิดในราคาทุนบวกกาไรส่วนเพิม่ ตามทีต่ กลงร่วมกัน
 อย่ า งไรก็ต ามรายการดัง กล่ า วจะถู ก ตัด รายการในการจัด ท า
งบการเงินรวมของบริษทั เนื่องจากแมงโก้ ช็อปปิ้ งเป็ นบริษทั ย่อย
ร้อยละ 76
- ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการอย่างไรก็ตามรายการดังกล่าวจะ
ถูกตัดรายการในการจัดทางบการเงินรวมของบริษทั เนื่องจากแมง
โก้ ช็อปปิ้ งเป็ นบริษทั ย่อยร้อยละ 76

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง
11 แมงโก้
ช็อปปิ้ ง
(ต่อ)

มูลค่ารายการ(บาท)
ลักษณะรายการ
เงินให้ก้ยู ืมแก่บริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ รับ
ยอดคงค้าง ณ สิ้นงวด
 เงินให้กู้ยืมแก่บริษทั ย่อ ยคือ แมงโก้ ช็อปปิ้ ง เกิดขึ้นใน
วันที่ 1 ก.ย.57 โดยคิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.75 ต่อปี
เพื่อใช้เป็ นสภาพคล่องในการดาเนินธุรกิจในช่วงเริม่ ต้น
กิจการ
รวมรายได้จากแมงโก้ ช็อปปิ้ งทัง้ หมด
รวมรายจ่ายให้แมงโก้ ช็อปปิ้ งทัง้ หมด
รวมเงินให้ก้ยู ืมทัง้ หมด
รวมยอดคงค้าง ณ สิ้นงวดทัง้ หมด

ปี 2557

ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

- 20,000,000
20,000,000
20,000,000 20,000,000
447,534
447,534

332,877
780,411

31,242,783
315,154
20,000,000
993,000

1,891,979
20,000,000
2,340,397
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้นมี
ความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากบริษทั ย่อยมีความจาเป็ น
ในการใช้เงินสาหรับการบริหารจัดการหมุนภายในบริษทั ซึ่งปกติ
สาหรับธุรกิจทีเ่ พิง่ เริม่ ดาเนินการ
 อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบได้อนุ มตั ิให้กาหนดวงเงิน
สาหรับการดาเนินธุรกิจในช่วงดังกล่าวไม่เกินปี ละ 20 ล้านบาท
ทัง้ นี้หากแมงโก้ ช็อปปิ้ งมีความจาเป็ นจะต้องใช้เงินเพิม่ เติมจาก
วงเงินที่กาหนดไว้ บริษทั Com7 จะต้องขออนุ มตั ิการให้กู้ยืม
ดังกล่าวจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อนทารายการฯ

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

มูลค่ารายการ(บาท)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้ง

ลักษณะรายการ

12 นายทรงธรรม เงินกู้ยืมจากกรรมการบริ ษทั ย่อย
ยอดคงค้าง ณ ต้นงวด
เพิม่ ขึน้ ระหว่างงวด
ลดลงระหว่างงวด
ยอดคงค้าง ณ สิน้ งวด
ดอกเบีย้ จ่าย

ปี 2557

ม.ค.-มี.ค.
ปี 2558

3,000,000
3,000,000

3,000,000
7,000,000
10,000,000

-

77,856

 แมงโก้ ช็อ ปปิ้ ง ได้เงินกู้ยืม จากนายทรงธรรม ซึ่งเป็ น
ผูถ้ ือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 24 ในบริษทั ย่อย เพื่อใช้เป็ น
สภาพคล่ อ งในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของแมงโก้ ช็ อ ปปิ้ ง
รายละเอียดดังนี้
1) วันที่ 25 ธ.ค.57 แมงโก้ ช็อปปิ้ ง ได้กู้ยมื เงินจาก
นายทรงธรรมจานวน 3,000,000 บาท โดยไม่มกี าร
คิดดอกเบีย้ ระหว่างกัน และไม่มกี าหนดวันจ่ายชาระ
คืน
2) วันที่ 13 มี.ค.58 แมงโก้ ช็อปปิ้ ง ได้กู้ยมื เงินจาก
นายทรงธรรมอีกจานวน 7,000,000 บาท โดยมีการ
คิด ดอกเบี้ย ร้อ ยละ 6.75 และไม่ม ีก าหนดวัน จ่า ย
ชาระคืน
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ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า รายการดังกล่าวข้างต้น ใน
ปี 57 มีความสมเหตุสมผลของรายการเนื่องจากบริษทั ย่อยมี
ความจาเป็ นในการใช้เงินสาหรับการบริหารจัดการหมุนภายใน
บริษทั ซึ่งปกติสาหรับธุรกิจที่เพิ่งเริม่ ดาเนิ นการ อีกทัง้ มีความ
เป็ น ธรรมของราคาเนื่ อ งจากแมงโก้ ช็ อ ปปิ้ ง มีก ารจ่ า ยอัต รา
ดอกเบี้ยในอัตราเดียวกับที่จ่ายให้ Com7 คือ อัตราร้อยละ 6.75
ต่อปี

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

14.2.2 รายการระหว่างกันในอนาคต
ทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 4/2557 เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ได้มมี ติอนุมตั ใิ ห้บริษทั ฯ เช่าอาคารสานักงานแห่งใหม่ โดยมีรายละเอียดตามบันทึกข้อตกลง สรุปดังนี้
คูส่ ญ
ั ญา
ความสัมพันธ์
สถานทีแ่ ละทีต่ งั ้
พืน้ ทีเ่ ช่า
ระยะเวลาเช่า
อัตราค่าเช่า

การต่อสัญญาเช่า
เงื่อนไขทีส่ าคัญ

บริษทั ออร์แกนนิค โซน จากัด (“ผูใ้ ห้เช่า”) กับ บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน) (“ผูเ้ ช่า”)
มีผถู้ อื หุน้ รายใหญ่ร่วมกันคือ นายสุระ คณิตทวีกุล
อาคารสานักงาน ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ (คาดว่าจะแล้วเสร็จปี 2559-2560)
ประมาณ 9,000-14,000 ตร.ม. โดยแบ่งเป็ นพืน้ ทีส่ านักงานประมาณ 5,000-8,000 ตร.ม.และพืน้ ทีค่ ลังสินค้าประมาณ 4,000-6,000 ตร.ม.
ระยะเวลาเช่ารวมแล้วไม่เกิน 21 ปี โดยอาจทาเป็ นสัญญาเช่าระยะยาวไม่เกิน 21 ปี หรือสัญญาเช่าระยะสัน้ คราวละ 3 ปี และมีขอ้ ตกลงให้ต่ออายุ
ออกไปอีก 6 คราวๆ ละ 3 ปี รวมแล้วไม่เกิน 21 ปี
อัตราค่าเช่าสาหรับพืน้ ทีส่ านักงานประมาณ 480 บาทต่อตร.ม. และพืน้ ทีค่ ลังสินค้าประมาณ 190 บาทต่อตร.ม.
โดยผูใ้ ห้สญ
ั ญามีสทิ ธิขน้ึ ค่าเช่าทุก 3 ปี คราวละไม่เกินร้อยละ 15 ของค่าเช่าเดิมในปี ก่อนหน้านัน้ ทัง้ นี้ โดยคานึงถึงสภาวะของตลาด และสภาพ
เศรษฐกิจในขณะนัน้ ทัง้ นี้ อัตราค่าเช่าทีป่ รับขึน้ ดังกล่าวจะไม่สงู กว่าอัตราค่าเช่าตามราคาตลาด ณ เวลานัน้ ๆ
บริษทั มีสทิ ธิขอต่ออายุได้เมื่อครบกาหนดสัญญาเช่า
- หากผูเ้ ช่าไม่เช่าทรัพย์ดงั กล่าวด้วยเหตุอนั ไม่สมควร ผูเ้ ช่ายินดีชดใช้คา่ เสียหายให้แก่ผใู้ ห้เช่าตามอัตราค่าเช่า ทีต่ อ้ งชาระให้แก่ผใู้ ห้เช่าในกรณีท่ี
มีการเข้าใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า จนกว่าผูใ้ ห้เช่าจะสามารถหาผูเ้ ช่ารายใหม่ได้แต่ไม่เกิน 3 ปี นบั แต่วนั ที่ผใู้ ห้เช่าแจ้งส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและผูเ้ ช่า
ปฏิเสธการเข้าใช้ทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่า
- หากผูใ้ ห้เช่าไม่สามารถส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าภายในกาหนด หรือเป็ นฝา่ ยบอกเลิกสัญญา ผูใ้ ห้เช่าตกลงชดเชยเงินส่วนต่างจากอัตราค่าเช่าที่
ผูเ้ ช่าจะต้องจ่ายให้แก่ผใู้ ห้เช่าในกรณีทม่ี กี ารเช่าทรัพย์สนิ ดังกล่าว ซึ่งจะต้องจ่ายไปในการเช่าพืน้ ทีอ่ ่นื แทนเนื่องจากการไม่ได้เข้าใช้ทรัพย์สนิ
ทีเ่ ช่า จนกว่าผูใ้ ห้เช่าจะสามารถส่งมอบทรัพย์สนิ ทีเ่ ช่าและพร้อมใช้งานได้ เว้นแต่เป็ นกรณีทผ่ี เู้ ช่าปฏิเสธไม่ใช้สทิ ธิซอ้ื ก่อนตามที่กาหนดใน
ข้อตกลงการเช่า
- หากผูใ้ ห้เช่าประสงค์จะขายจะต้องให้สทิ ธิบริษทั ซือ้ ก่อน และหากบริษทั ปฏิเสธไม่ซอ้ื ผูใ้ ห้เช่าจะขายบุคคลภายนอกในราคาเดียวกับหรือสู งกว่าที่
เสนอขายให้กบั บริษทั

เหตุผลและความจาเป็ นของการทารายการ
ในปจั จุบนั พื้นที่ท่บี ริษทั เช่าเพื่อ ใช้เป็ นสานักงานนัน้ ไม่เพียงพอกับการใช้งานทาให้บริษทั ต้องเช่าพื้นที่ในบริเวณอื่นเพื่อทาคลังสินค้าซึ่งไม่สะดวกในการบริหารจัดการ
ทางฝา่ ยจัดการของบริษทั ฯ จึงมีความเห็นว่า บริษทั ฯ ควรหาสถานที่เช่าแห่งใหม่ซ่งึ มีพน้ื ที่เพียงพอกับการใช้งานและรองรับการเติบโตของบริษทั ในอนาคตได้ ประกอบกับ นายสุระ
คณิตทวีกุล ซึง่ เป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร อยูร่ ะหว่างการก่อสร้างอาคารสานักงานเพื่อให้เช่าน่าจะเป็ นประโยชน์กบั บริษทั ในระยะยาว
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บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

ความสมเหตุสมผลของอัตราค่าเช่า
บริษทั ได้มกี ารสอบถามอัตราค่าเช่าและค่าบริการจากอาคารอื่นๆ ในบริเวณใกล้เคียงทีเ่ รียกเก็บในปจั จุบนั เพื่อนามาเปรียบเทียบกับอัตราค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าวข้างต้น
ทางฝา่ ยจัดการจึงมีความเห็นว่า ราคาดังกล่าวอยูใ่ นอัตราเฉลีย่ ทีส่ ามารถเทียบเคียงกับอัตราค่าเช่าพืน้ ทีใ่ นบริเวณใกล้เคียง
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการตรวจสอบครัง้ ที่ 5/2557 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2557 มีความเห็นว่า การเช่าอาคารสานักงานแห่งใหม่เป็ นการทารายการที่เหมาะสมและจาเป็ น และด้วย
ลักษณะของบริษทั ไม่มคี วามจาเป็ นที่บริษทั จะต้องเป็ นเจ้าของกรรมสิทธิ ์ในที่ดนิ หรืออาคารดังกล่าว รวมถึงอัตราค่าเช่าก็เป็ นราคาที่เทียบเคียงได้กบั อัตราค่าเช่า พืน้ ที่บริเวณใกล้เคียง
กับพืน้ ทีท่ จ่ี ะเช่าดังกล่าว จึงมีมติเป็ นเอกฉันท์ให้บริษทั ทารายการเช่าอาคารสานักงานแห่งใหม่จากนายสุระ คณิตทวีกุล

14.2.3 การจานองและการคา้ ประกัน
วงเงินกูย้ มื ของบริษทั มีรายการที่ใช้ทรัพย์สนิ ของกรรมการจานองและกรรมการ/บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องค้าประกันบุคคล/นิตบิ ุคคล ดังต่อไปนี้
วงเงิ นสิ นเชื่อ

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ นกู้

1. วงเงิ น UOB
-OD,L/C,T/R,DL/C,L/G,P/N
-Forward Contract วงเงิน
100 ล้านบาท

บริษทั

2. วงเงิ น Citibank
- OD, B/G,P/N,T/R,PSE
(FX)

บริษทั

วงเงิ นกู้ยืม
ณ 31 มี.ค.58
(ลบ.)
560.00

ยอดที่ใช้ไป
ณ 31 มี.ค.58
(ลบ.)
442.68

รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้ ประกัน/จานอง
การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้า
ประกันและภาระจานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

200.00

188.53

การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้า
ประกันและภาระจานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่าเป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่ ม ีก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มในการค้ า
ประกันดังกล่าว
 รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่าเป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่ ม ีก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มในการค้ า
ประกันดังกล่าว

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

วงเงิ นสิ นเชื่อ
3. วงเงิ น BBL
- P/N,L/G

4. วงเงิ น BAY
-OD, L/C,T/R,DL/C,L/G

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ นกู้
บริษทั

บริษทั

วงเงิ นกู้ยืม
ณ 31 มี.ค.58
(ลบ.)
1,117.58

165.00

ยอดที่ใช้ไป
ณ 31 มี.ค.58
(ลบ.)
917.58

76.75

รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้ ประกัน/จานอง
การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้า
ประกันและภาระจานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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 กรรมสิทธิของ
์ บจก.ออร์แกนนิค
โซน ตามหนังสือรับรองการทาประโยชน์(น.ส.3) สาระบบ
เลขที่ 277/182 เล่ม 25 หน้า 2 ต.มาบข่า อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง กรรมสิทธิ ์ของบจก.ออร์แกนนิค โซน (จานองแต่ไม่
เพิม่ วงเงินจานอง)
การคา้ ประกัน
นายสุระ คณิตทวีกุล ค้าประกันบุคคลและบริษทั ออร์แกนนิค
โซน จากัด ค้าประกันนิตบิ ุคคลเต็มวงเงิน
ทัง้ นี้ บริษทั อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้า
ประกันและภาระจานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ
 รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่าเป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่ ม ีก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มในการค้ า
ประกันดังกล่าว
 รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
และเห็นว่าเป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นและ
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
 ทัง้ นี้ ไ ม่ ม ีก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มในการค้ า
ประกันดังกล่าว

บริษทั คอมเซเว่น จากัด (มหาชน)

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

ผูไ้ ด้รบั
วงเงิ นกู้
บริษทั

วงเงิ นกู้ยืม
ณ 31 มี.ค.58
(ลบ.)
854.00

ยอดที่ใช้ไป
ณ 31 มี.ค.58
(ลบ.)
811.59

รายละเอียดสิ นทรัพย์การคา้ ประกัน/จานอง

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

 รายการดังกล่าวเป็ นรายการทีเ่ กิดขึน้ ในอดีต
สิ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ นายสุระ คณิ ตทวีกลุ
และเห็นว่าเป็ นรายการที่มคี วามจาเป็ นและ
1) จดจานองทีด่ นิ ฉ.55149 ต.หมูส ี อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
เป็นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั
สิ นทรัพย์กรรมสิ ทธิ์ น.ส.อารี ปรีชานุกลู และนายนิ ธิ ศสทร
 ทัง้ นี้ ไ ม่ ม ีก ารคิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มในการค้ า
ลักษณ์
ประกันดังกล่าว
1) จดจานองทีด่ นิ พร้อมสปส. ฉ.45357 ต.บ้านฉาง อ.เมือง
จ.ปทุมธานี
2) จานองห้องชุดเลขที่ 888/354 ชัน้ 29 อาคารบี อาคารชุด
แกรนด์ไดมอนต์-ประตูน้า ต.ถนนเพชรบุร ี (ประแจจีน)
อ.ดุสติ กทม. (กรรมสิทธิ ์ น.ส.อารี ปรีชานุกลู และ
นายนิธศิ สทรลักษณ์)
3) จานองห้องชุดเลขที่ 177/110 ชัน้ 5 อาคารเลขที่ 1 อาคาร
ชุดอินทรา 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) จดจานองห้องชุดเลขที1่ 032/99 ชัน้ 19 อาคารแมนฮัตตัน
ชิดลม เลขที1่ 032 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 อยู่ระหว่างเจรจากับสถาบันการเงินให้ภาระค้า
ประกันและภาระจานองถูกไถ่ถอนภายหลังการเป็นบริษทั จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
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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 จะไม่ มสี 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 นประโยชน์สงู สุดแก่ผถู้ 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 โดยรายการระหว่างกันทีจ่ ะเกิดขึน้ อีกในอนาคต ได้แก่ บริษทั อินเตอร์ วิชชันบิ
่ สซิเนสกรุ๊ป
จากัด บริษัท ซอฟท์บ็อกซ์ จากัด บริษัท ออร์แกนนิค โซน จากัด และบริษัท แมงโก้ ช็อปปิ้ ง จากัด ซึ่งเป็ นรายการที่
เกีย่ วข้องกับการดาเนินงานปกติธุรกิจของบริษทั นอกจากนี้รายการระหว่างกันทีจ่ ะไม่เกิดขึน้ อีกในอนาคต ได้แก่ รายการ
ให้เงินกูย้ มื กับกรรมการ เป็ นต้น
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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