ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่างกัน
ในปี 2557 และในงวด 9 เดือนแรกของปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ซึ่งมีข้อมูลโดยสรุปดังต่อไปนี้
14.1.

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งและลักษณะความสัมพันธ์

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์

ลักษณะความสัมพันธ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 45.29 และถือหุน้ ร้อยละ 70.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮล
ดิ้ง จากัด ซึง่ ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 35.29 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.71 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จากัด
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 35.29 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
นายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์
กรรมการและกรรมการผู้จัดการของบริษัทฯ และถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 9.71 และถือหุ้นร้อยละ 15.00 ในบริษัท พีระเดชาพันธ์ โฮลดิ้ง จากัด
ซึ่งถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อยละ 35.29 ณ วันที่ 30 กันยายน 2558
บริษัท ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ จากัด (“24”) มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และ
ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นายอิทธิพัทธ์ นางสาวอรพัทธ์ และนายณัชชัชพงศ์ ถือหุ้นในบริษัท ทเว็นตี้โฟร์ โปรเจ็คส์ จากัด ร้อยละ 70 ร้อยละ
20 และร้อยละ 10 ตามลาดับ
บริษัท ดร. โทบิ จากัด (“Dr. Tobi”)
มีกรรมการและผู้ถือหุ้นร่วมกัน 3 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ นางสาวอรพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และ
ประกอบธุรกิจผลิตเครื่องดื่ม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นายอิทธิพัทธ์ นางสาวอรพัทธ์ และนายณัชชัชพงศ์ ถือหุ้นในบริษัท ดร. โทบิ จากัด ร้อยละ 70 ร้อยละ 20 และร้อย
ละ 10 ตามลาดับ
บริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด มีกรรมการร่วมกัน 1 ท่านคือนายณัชชัชพงศ์ พีระเดชาพันธ์ และมีผู้ถือหุ้นร่วมกัน 2 ท่านคือ นายอิทธิพัทธ์ พีระเดชาพันธ์ และนายณัชชัชพงศ์
(“Gen C”)
พีระเดชาพันธ์ และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 นายอิทธิพัทธ์ และนายณัชชัชพงศ์ ถือหุ้นในบริษัท เจน ซี อินสไปร์ คอร์ปอเรชั่น จากัด ร้อยละ 5
ประกอบธุรกิจเกมออนไลน์
และร้อยละ 60 ตามลาดับ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 136

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

14.2.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

รายละเอียดของรายการระหว่างกัน
14.2.1. รายการซื้อขายและบริการ
มูลค่าของรายการ

นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ไม่มี

Dr. Tobi

บริษัทฯ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558

บริ ษั ท ฯ ซื้ อ สิ น ค้ า เครื่ อ งดื่ ม จาก
Dr. Tobi เพื่อจาหน่ายต่อไปยัง
ต่ า งประเทศ โดยราคาซื้ อ ขาย
เทียบเคียงกันได้กับที่ Dr. Tobi
จาหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่น

ความจาเป็นของการทารายการ
บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก Dr. Tobi เพื่อเพิ่มความหลากหลายให้กับสินค้าที่ส่งไป
จาหน่ายในต่างประเทศ
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ Dr. Tobi จาหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึง่
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

อย่ า งไรก็ ดี เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ แยกกั น อย่ า ง
ชัด เจนกั บ ธุ ร กิ จ ของ Dr. Tobi
บริษัทฯ จะเลิกทารายการรูปแบบ
ดั ง กล่ า วนั บ แต่ วั น ที่ 1 เมษายน
2558 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 137

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

มีต่อไป

Dr. Tobi

บริษัทฯ

ค่าสินค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558
0.62
0.08

-

บริ ษั ท ฯ ซื้ อ สิ น ค้ า เครื่ อ งดื่ ม จาก
Dr. Tobi เพื่อนามาแจกจ่ายให้แก่
พนั ก งานสายงานผลิ ต เพื่ อ เป็ น
สวัสดิการในช่วงไตรมาส 2 และ
3 ของปี 2558 ที่มีอากาศร้อนจัด

สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ ควรจะเลิก
ทารายการรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แยกกันอย่าง
ชัดเจนกับธุรกิจของ Dr. Tobi
ความจาเป็นของการทารายการ
บริษัทฯ ซื้อสินค้าจาก Dr. Tobi เพื่อนามาแจกจ่ายให้แก่พนักงานสายงานผลิต
เพื่อเป็นสวัสดิการในช่วงไตรมาส 2 และ 3 ของปี 2558 ที่มีอากาศร้อนจัด
ความสมเหตุสมผลของราคา

-

ค่าสินค้า

-

0.32

-

เจ้าหนีก้ ารค้า

-

-

ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ Dr. Tobi จาหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึง เงื่ อนไขในการทารายการ และความสมเหตุ สมผลของราคา
สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้กาชับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 138

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558
กาหนดราคาและเงื่อนไขในการทารายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

มีต่อไป

Dr. Tobi

TKNRF TKNRF ซื้ อ สิ น ค้ า เครื่ อ งดื่ ม จาก
Dr. Tobi เพื่อนามาจาหน่ายใน
ร้ า นค้ า ของ TKNRF โดยราคา
เป็นไปตามที่ Dr. Tobi จาหน่าย
ให้ กั บ ลู ก ค้ า รายอื่ น ที่ มี ป ริ ม าณ
การสั่งซื้อใกล้เคียงกัน
-

ค่าสินค้า
เจ้าหนีก้ ารค้า
ลูกหนี้การค้า

ความจาเป็นของการทารายการ
TKNRF ซื้อสินค้าจาก Dr. Tobi เพื่อนามาจาหน่ายในร้านค้าของ TKNRF
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่ Dr. Tobi จาหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
0.36
0.04
-

0.01
0.00

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 139

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึง เงื่ อนไขในการทารายการ และความสมเหตุ สมผลของราคา
สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้กาชับให้รายการที่เกิดขึ้นในอนาคตมีการ
กาหนดราคาและเงื่อนไขในการทารายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

มีต่อไป

บริษัทฯ

Dr. Tobi Dr.
Tobi ได้ ซื้ อ ผลิ ต ภั ณ ฑ์
สาหร่า ยเถ้า แก่น้อ ยจากบริษัท ฯ
เพื่ อน าไปใช้ ในการจัด โปรโมชั่ น
โดยราคาเป็ น ไปตามที่ บ ริ ษั ท ฯ
จ าหน่ า ยให้ กั บ ลู ก ค้ า รายอื่ น ที่ มี
ปริมาณการสั่งซื้อใกล้เคียงกัน

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558
ความจาเป็นของการทารายการ
Dr. Tobi ได้ซื้อผลิตภัณฑ์สาหร่ายเถ้าแก่น้อยจากบริษัทฯ เพื่อนาไปใช้ในการจัด
โปรโมชั่น
ความสมเหตุสมผลของราคา

-

ค่าสินค้า

-

0.07

-

ลูกหนี้การค้า

-

-

ราคาในการซื้อขายเป็นไปตามเกณฑ์ที่บริษัทฯ จาหน่ายให้กับลูกค้ารายอื่นซึ่ง
ไม่ใช่บุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้กาชับให้รายการทีเ่ กิดขึ้นในอนาคตมีการ
กาหนดราคาและเงื่อนไขในการทารายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

ไม่มี

บริษัทฯ

Dr. Tobi Dr. Tobi ได้เข้าร่ว มกิจกรรม

ความจาเป็นของการทารายการ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 140

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558

ส่งเสริมการขายกับบริษัทฯ โดย
ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน
แสดงดนตรี “Genie Fest 16 ปี
แห่ ง ความร็ อ ก” และได้ แ บ่ ง ซื้ อ
บัตรชมภาพยนตร์จากบริษัทฯ ที่
บริ ษั ท ฯ ซื้ อ มาเพื่ อ ใช้ ใ นการ
โปรโมชั่ น สิ น ค้ า เพื่ อ น าไปแจก
ให้กับลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทฯ
ยั ง มี ก ารออกเงิ น ทดรองจ่ า ยไป
ก่อนสาหรับของรางวัลในการทา
โปรโมชั่ น ให้ กั บ ลู ก ค้ า ของ Dr.
Tobi ด้วย

Dr. Tobi ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับบริษัทฯ ซึ่งการเข้าร่วมกัน
ดังกล่าวทาให้เกิด Economy of Scale ขึ้นได้ จึงเป็นผลดีต่อบริษทั ฯ เช่นกัน
ความสมเหตุสมผลของราคา
การแบ่งส่วนค่าใช้จ่ายในงานแสดงดนตรีนั้นเป็นการแบ่งตามพื้นที่บูท ส่วน
ราคาบัตรชมภาพยนตร์ที่ขายให้ Dr. Tobi นั้นเป็นราคาเดียวกันกับที่บริษัทฯ ซื้อ
มา
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึง เงื่ อนไขในการทารายการ และความสมเหตุ สมผลของราคา
สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้มีความเห็นเพิ่มเติมว่าบริษัท ฯ ควรจะเลิก
ทารายการรูปแบบดังกล่าว เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แยกกันอย่าง
ชัดเจนกับธุรกิจของ Dr. Tobi

อย่ า งไรก็ ดี เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ แยกกั น อย่ า ง
ชัด เจนกั บ ธุ ร กิ จ ของ Dr. Tobi
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ
บริษัทฯ จะเลิกทารายการรูปแบบ
ดั ง กล่ า วนั บ แต่ วั น ที่ 1 เมษายน
2558 เป็นต้นไป
- ค่าส่งเสริมการขาย
- ลูกหนี้อื่น

ไม่มี

Gen C

บริษัทฯ

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558

0.15
0.27

-

บริ ษั ท ฯ ได้ เ ข้ า ร่ ว มกิ จ กรรม
ส่งเสริมการขายกับ Gen C โดย
ได้เข้าร่วมจัดบูธกิจกรรมในงาน
Thailand Comic Con 2015

ความจาเป็นของการทารายการ
บริษัทฯ ได้เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายกับ Gen C ซึ่งการเข้าร่วมกัน
ดังกล่าวทาให้เกิด Economy of Scale ขึ้นได้ จึงเป็นผลดีต่อบริษทั ฯ เช่นกัน
ความสมเหตุสมผลของราคา

อย่ า งไรก็ ดี เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น
ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ แยกกั น อย่ า ง
ชัดเจนกับธุรกิจของบริษัทที่อาจมี
ค ว า ม ขั ด แ ย้ ง บ ริ ษั ท ฯ ไ ด้ มี
นโยบายจะเลิกทารายการรูปแบบ
ดั ง กล่ า วนั บ แต่ วั น ที่ 1 เมษายน

ค่าใช้จ่ายคานวณจากจานวนที่ Gen C จ่ายให้แก่บุคคลภายนอกตามสัดส่วน
พื้นที่บูทที่เป็นของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ
2558 เป็นต้นไป แต่รายการนี้เป็น
รายการที่ได้ตกลงกันไว้ก่อนหน้า
ตั้งแต่ วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558
โดยรายการนี้ได้เกิดขึ้นจริงในไตร
มาส 3 ของปี 2558
- ค่าส่งเสริมการขาย

มีต่อไป

TKNRF

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558

-

0.04

Dr. Tobi TKNRF คิ ด ค่ า ธรรมเนี ย มสิ น ค้ า
แรกเข้ า และค่ า ส่ ง เสริ ม การขาย
จาก Dr. Tobi ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจ
ปกติของร้านค้าจาหน่ายขนมขบ
เคี้ยว
-

ค่าส่งเสริมการขาย
ลูกหนี้อื่น

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้กาชับให้ทาตามนโยบายทีก่ าหนดไว้ว่าจะ
เลิกทารายการในรูปแบบนี้เพื่อให้การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ แยกกันอย่าง
ชัดเจน

ความจาเป็นของการทารายการ
TKNRF คิดค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายจาก Dr. Tobi ซึ่ง
นาสินค้ามาวางจาหน่ายในร้านค้าของ TKNRF ซึ่งเป็นไปตามธุรกิจปกติของ
ร้านค้าจาหน่ายขนมขบเคีย้ ว
0.03
0.02

0.02
0.01
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ความสมเหตุสมผลของราคา
อัตราค่าธรรมเนียมสินค้าแรกเข้าและค่าส่งเสริมการขายเป็นไปตามที่ตกลงกัน
ทั่วไปกับเจ้าของสินค้ารายอื่นซึง่ ไม่ใช่บคุ คลที่เกีย่ วโยงกัน
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา
สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และได้กาชับให้รายการทีเ่ กิดขึ้นในอนาคตมีการ
กาหนดราคาและเงื่อนไขในการทารายการอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้า
ปกติเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)

ไม่มี

บริษัทฯ

Dr. Tobi บริษัทฯ มีก ารให้การบริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ Dr. Tobi ใน
อัตราเดือนละ 140,000 บาท โดย
มีการกาหนดราคาโดยอ้างอิงจาก
ค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่
ให้บริการทางบัญชีและการเงินแก่
Dr. Tobi และต่อมาได้ปรับลดลง
เหลือเดือนละ 120,000 บาทใน

ความจาเป็นของการทารายการ
บริษัทฯ ให้บริการทางบัญชีและการเงินแก่ Dr. Tobi
ความสมเหตุสมผลของราคา
การกาหนดราคาโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้บริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ Dr. Tobi
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ
เดื อ นมกราคมและกุ ม ภาพั น ธ์
2558 ทั้งนี้ การให้บริการดังกล่าว
ได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว ณ วั น ที่ 28
กุมภาพันธ์ 2558
- รายได้ค่าบริการ
- ลูกหนี้อื่น

ไม่มี

บริษัทฯ

24

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558
รายการรวมถึง เงื่ อนไขในการทารายการ และความสมเหตุ สมผลของราคา
สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ ได้เลิกทารายการ
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 เป็นต้นไป เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แยกกันอย่างชัดเจนกับธุรกิจของ Dr. Tobi
1.68
1.95

0.24
-

บริษัทฯ มีก ารให้การบริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ 24 ในอัตรา
เดื อ นละ 4,000 บาท โดยมี ก าร
ก าหนดราคาโดยอ้ า งอิ ง จาก
ค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่
ให้บริการทางบัญชีและการเงินแก่
24 ทั้งนี้ การให้บริการได้สิ้นสุดลง
แล้วตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557
-

รายได้ค่าบริการ

ความจาเป็นของการทารายการ
บริษัทฯ ให้บริการทางบัญชีและการเงินแก่ 24
ความสมเหตุสมผลของราคา
การกาหนดราคาโดยอ้างอิงจากค่าใช้จ่ายพนักงานของบริษัทฯ ที่ให้บริการทาง
บัญชีและการเงินแก่ 24
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
0.02

-

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 145

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ
รายการรวมถึง เงื่ อนไขในการทารายการ และความสมเหตุ สมผลของราคา
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ
-

ไม่มี

1

นายอิทธิ
พัทธ์

บริษัทฯ

ลูกหนี้อื่น

ณ วันที่ 1 เมษายน 2558 บริษัทฯ
ได้ เ ข้ า ซื้ อ ตราสิ น ค้ า ที่ ใ ช้ ใ นการ
ประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ จาก
นายอิ ท ธิ พั ท ธ์ ซึ่ ง เป็ น เจ้ า ของ
กรรมสิทธิ์ในตราสินค้าดังกล่าวใน
ราคา 1.00 ล้ า นบาท ซึ่ ง ราคา
ดังกล่าวต่ากว่าราคาในรายงาน
การประเมินตราสินค้าดังกล่าวซึ่ง
จัด ท าโดยบริษั ท เยีย ร์ แอพไพร
ซั ล จ ากั ด 1 เพื่ อ วั ต ถุ ป ระสงค์

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558
สาหรับรายการที่เกิดขึ้นแล้ว และเห็นด้วยกับการที่บริษัทฯ ได้เลิกทารายการ
ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้ การดาเนินธุรกิจของ
บริษัทฯ แยกกันอย่างชัดเจนกับธุรกิจของ 24
-

1.00

ความจาเป็นของการทารายการ
ตราสินค้าดังกล่าวเป็นส่วนสาคัญในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทฯ จึงเข้า
ซื้อตราสินค้าจากนายอิทธิพัทธ์เพื่อให้บริษัทมีกรรมสิทธิ์ในตราสินค้าดังกล่าว
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาที่บริษัทฯ เข้าซื้อตราสินค้าเป็นราคาที่ต่ากว่าราคาในรายงานการประเมิน
ตราสินค้าดังกล่าว จึงไม่ทาให้บริษัทฯ เสียประโยชน์จากการเข้าทารายการใน
ครั้งนี้
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของ

รายละเอียดของรายงานการประเมินดังกล่าวแสดงอยู่ในเอกสารแนบ 4
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ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

(ล้านบาท)

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558

สาธารณะ เลขที่ 0447/2558 ลง
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2558 ซึ่งมีนาย
ฉงค์ จงยศยิ่ง (ผู้ประเมินหลักชั้น
วุฒิ วฒ. 059) เป็นผู้ประเมิน

รายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา

ทั้ ง นี้ ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถจด
ทะเบียนโอนเครื่องหมายการค้าที่
ได้ รั บ จดทะเบี ย นแล้ ว กั บ กรม
ทรั พ ย์ สิ น ทางปั ญ ญา หรื อ ไม่
สามารถโอนสิ ท ธิ ใ นค าขอจด
ทะเบียนเครื่องหมายค้าของนาย
อิ ท ธิ พั ท ธ์ ที่ ไ ด้ ยื่ น ไ ว้ กั บ ก ร ม
ท รั พ ย์ สิ น ท า ง ปั ญ ญ า ใ ห้ กั บ
บริษัทฯ ได้ นายอิทธิพัทธ์ตกลงที่
จะให้ บ ริ ษั ท ฯ ใช้ เ ครื่ อ งหมาย
การค้ า ได้ โดยจะเข้ า ท าสั ญ ญา

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 147

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
นโยบายที่จะทา
รายการดังกล่าว
ต่อไปในอนาคต

ผู้ขาย /
ผู้ให้
บริการ

ผู้ซื้อ /
ผู้รับบริ
การ

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่
สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.-ก.ย.
2558

อนุญาตให้ใช้เครื่องหมายการค้า
พร้ อ มทั้ ง จดทะเบี ย นการให้ ใ ช้
เ ค รื่ อ ง หม า ย ก า รค้ า กั บก ร ม
ทรั พ ย์ สิน ทางปั ญ ญาต่ อ ไป โดย
ไ ม่ มี ค่ า ต อ บ แ ท น ใ น ก า ร ใ ช้
เ ค รื่ อ ง ห ม า ย ก า ร ค้ า
นอกเหนื อ ไปจากค่ า ตอบแทน
จานวน 1.00 ล้ านบาทดั งกล่ า ว
ข้างต้น
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ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

14.2.2. รายการเช่าอาคาร
นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต
มีต่อไป

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558

นายอิทธิ
พัทธ์

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางรัก
น้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารสูง 3
ชั้ น บนเนื้ อ ที่ 29.6 ตารางวา พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยประมาณ 355.2
ตารางเมตร จากนายอิทธิพัทธ์ ในราคาค่าเช่า 15,000 บาทต่อ
เดือน โดยใช้เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ
อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิม และเข้าทา
สัญญาฉบับใหม่ในการเช่าอาคารดังกล่าว โดยมีการปรับราคา
ค่าเช่าลงเหลือ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาฉบับใหม่มีผล
บังคับใช้นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป โดยมีกาหนด
ระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึง 31 มีนาคม
2561 และหากคู่ สั ญ ญาฝ่ า ยหนึ่ ง ฝ่ า ยใดมี ค วามประสงค์
ต้องการเลิกสัญญาก่อนที่จะครบกาหนดสัญญา ให้ทาหนังสือ
เป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อย
กว่า 30 วัน

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 149

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความจาเป็นของการทารายการ
บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนายอิทธิพัทธ์ เพื่อใช้
เป็ น ที่ เ ก็ บ เอกสารและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการออกบู ธ
เนื่องจากสานักงานที่เมืองทองธานีและโรงงานที่นพ
วงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอในการจัดเก็บของดังกล่าว
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่มีการปรับปรุงใหม่เป็น 10,000 บาทต่อ
เดือนนั้นเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคาร
ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง โดยค่ า เช่ า ที่ 28.15 บาทต่ อ
ตารางเมตรต่อ เดือ นนั้น ค่ อนข้ างต่ ากว่ าค่ า เช่ า ต่ อ
ตารางเมตรต่อเดือนของอาคารในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
อยู่ในระดับ 34 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถึง 62
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558
-

มีต่อไป

(ล้านบาท)

นางสาว
อรพัทธ์

ค่าเช่าจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

0.18
-

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางรัก
น้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารสูง 3
ชั้ น บนเนื้ อ ที่ 29.6 ตารางวา พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยประมาณ 355.2
ตารางเมตร จากนางสาวอรพัทธ์ ในราคาค่าเช่า 15,000 บาท
ต่ อ เดื อ น โดยใช้ เ ป็ น ที่ เ ก็ บ เอกสารและอุ ป กรณ์ ที่ ใ ช้ ใ นการ
ออกบูธอย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิ ม
และเข้าทาสัญญาฉบับใหม่ในการเช่าอาคารดังกล่าว โดยมี
การปรับราคาค่าเช่าลงเหลือ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญา

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 150

0.11
-

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง เงื่ อ นไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็น
ว่ า ราคาค่ า เช่ า ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นั้ น เป็ น ราคาที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่า
เช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง
ความจาเป็นของการทารายการ
บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนางสาวอรพัทธ์ เพื่อ
ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ
เนื่องจากสานักงานที่เมืองทองธานีและโรงงานที่นพ
วงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอในการจัดเก็บของดังกล่าว
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าที่มีการปรับปรุงใหม่เป็น 10,000 บาทต่อ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558

ฉบับใหม่มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป
โดยมี ก าหนดระยะเวลา 3 ปี นั บ แต่วั น ที่ 1 เมษายน 2558
จนถึง 31 มีนาคม 2561 และหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมี
ความประสงค์ต้องการเลิกสัญญาก่อนที่จะครบกาหนดสัญญา
ให้ทาหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรแจ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
-

มีต่อไป

นาย
ณัชชัช

ค่าเช่าจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
เดือนนั้นเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคาร
ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง โดยค่ า เช่ า ที่ 28.15 บาทต่ อ
ตารางเมตรต่อ เดือ นนั้น ค่ อนข้ างต่ ากว่ าค่ า เช่ า ต่ อ
ตารางเมตรต่อเดือนของอาคารในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
อยู่ในระดับ 34 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถึง 62
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

0.18
-

บริษัทฯ บริษัทฯ เช่าอาคารเลขที่ 93/5 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบลบางรัก
น้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี ซึ่งเป็นอาคารสูง 3
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0.11
-

คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึ ง ความ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง เงื่ อ นไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็น
ว่ า ราคาค่ า เช่ า ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นั้ น เป็ น ราคาที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่า
เช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง
ความจาเป็นของการทารายการ

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558

พงษ์

ชั้ น บนเนื้ อ ที่ 29.6 ตารางวา พื้ น ที่ ใ ช้ ส อยประมาณ 355.2
ตารางเมตร จากนายณัชชัชพงษ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารและ
อุปกรณ์ที่ใช้ใ นการออกบู ธ ในราคาค่ าเช่า 15,000 บาทต่ อ
เดือน อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ได้มีการยกเลิกสัญญาฉบับเดิม และ
เข้าทาสัญญาฉบับใหม่ในการเช่าอาคารดังกล่าว โดยมีการ
ปรับราคาค่าเช่าลงเหลือ 10,000 บาทต่อเดือน ซึ่งสัญญาฉบับ
ใหม่มีผลบังคับใช้นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 เป็นต้นไป โดย
มีกาหนดระยะเวลา 3 ปี นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2558 จนถึง
31 มีนาคม 2561 และหากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดมีความ
ประสงค์ต้องการเลิกสัญญาก่อนที่จะครบกาหนดสัญญา ให้
ท าหนั ง สื อ เป็ น ลายลั ก ษณ์ อั ก ษรแจ้ ง ให้ อี ก ฝ่ า ยหนึ่ ง ทราบ
ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
-

ค่าเช่าจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

บริษัทฯ เช่าอาคารดังกล่าวจากนายณัชชัชพงษ์ เพื่อ
ใช้เป็นที่เก็บเอกสารและอุปกรณ์ที่ใช้ในการออกบูธ
เนื่องจากสานักงานที่เมืองทองธานีและโรงงานที่นพ
วงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอในการจัดเก็บของดังกล่าว
ความสมเหตุสมผลของราคา

0.18
-

0.11
-

ราคาค่าเช่าที่มีการปรับปรุงใหม่เป็น 10,000 บาทต่อ
เดือนนั้นเทียบเคียงกันได้กับราคาค่าเช่าของอาคาร
ในบริ เ วณใกล้ เ คี ย ง โดยค่ า เช่ า ที่ 28.15 บาทต่ อ
ตารางเมตรต่อ เดือ นนั้น ค่ อนข้ างต่ ากว่ าค่ า เช่ า ต่ อ
ตารางเมตรต่อเดือนของอาคารในบริเวณใกล้เคียงซึ่ง
อยู่ในระดับ 34 บาทต่อตารางเมตรต่อเดือนถึง 62
บาทต่อตารางเมตรต่อเดือน
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิ จ ารณาถึ ง ความ

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 152

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ
เหมาะสมของรายการรวมถึ ง เงื่ อ นไขในการท า
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และเห็น
ว่ า ราคาค่ า เช่ า ที่ ป รั บ ปรุ ง ใหม่ นั้ น เป็ น ราคาที่
สมเหตุสมผล เนื่องจากเทียบเคียงกันได้กับราคาค่า
เช่าของอาคารในบริเวณใกล้เคียง

ไม่มี

นายอิทธิ
พัทธ์

WMI

WMI เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ 93/7 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบล
บางรักน้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนายอิทธิ
พัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสารในราคาค่าเช่า 5,000 บาทต่อ
เดื อ น ทั้ ง นี้ การเช่ า ดั ง กล่ า วได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557
-

ค่าเช่าจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

ความจาเป็นของการทารายการ
WMI เช่าพื้นทีใ่ นอาคารดังกล่าวจากนายอิทธิพัทธ์
เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร
ความสมเหตุสมผลของราคา
0.06
0.01

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 153

-

ราคาค่ า เช่า ดั งกล่ า วไม่ เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้ า
ปกติ เ สมื อ นการท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอก
(Arm’s Length Basis) อย่างไรก็ดี การเช่าดังกล่าว
ได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทา
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และ
เห็นชอบถึงการทีก่ ารเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ไม่มี

นางสาว
อรพัทธ์

TKNRF TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารเลขที่ 93/6 ถนนรัตนาธิเบศร์ ตาบล
บางรักน้อย อาเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี จากนางสาว
อรพัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร ในราคาค่าเช่า 5,000 บาทต่อ
เดื อ น ทั้ ง นี้ การเช่ า ดั ง กล่ า วได้ สิ้ น สุ ด ลงแล้ ว ณ วั น ที่ 31
ธันวาคม 2557
-

ค่าเช่าจ่าย

ความจาเป็นของการทารายการ
TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวจากนางสาวอร
พัทธ์ เพื่อใช้เป็นที่เก็บเอกสาร
ความสมเหตุสมผลของราคา
0.06

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 154

-

ราคาค่ า เช่า ดั งกล่ า วไม่ เป็ น ไปตามเงื่ อ นไขการค้ า
ปกติ เ สมื อ นการท ารายการกั บ บุ ค คลภายนอก
(Arm’s Length Basis) อย่างไรก็ดี การเช่าดังกล่าว
ได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงความ
เหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทา
รายการ และความสมเหตุสมผลของราคา และ
เห็นชอบถึงการทีก่ ารเช่าดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มีต่อไป

Dr. Tobi TKNRF TKNRF เช่าพื้นที่รวม 716.4 ตารางเมตรในอาคารเลขที่ 77
ถนนบอนด์สตรีท จาก Dr. Tobi เพื่อใช้เป็นสานักงาน จึงมีการ
จ่ายค่าเช่าและค่าบริการรวม 130,000 บาทต่อเดือน ให้กับ
Dr. Tobi โดยมีการทาสัญญาบริการขึ้น ณ วันที่ 1 มิถุนายน
2557 ซึ่งสัญญามีอายุ 1 ปี และมีผลต่อเนื่องครั้งละ 1 ปีโดย
อัตโนมัติจนกว่าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดได้ทาหนังสือแจ้งเป็น
ลายลักษณ์อักษรแสดงความประสงค์ที่จะไม่ต่อสัญญาไปยัง
อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวัน
ครบกาหนดเวลาที่ต่ออายุสัญญาคราวใด

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 155

ความจาเป็นของการทารายการ
TKNRF เช่าพื้นที่ในอาคารดังกล่าวจาก Dr. Tobi
เพื่อใช้เป็นสานักงาน เนื่องจากสานักงานที่เมืองทอง
ธานีและโรงงานที่นพวงศ์ไม่มีพื้นที่เหลือพอสาหรับใช้
เป็นสานักงานของ TKNRF
ความสมเหตุสมผลของราคา
ราคาค่าเช่าคานวณจากค่าเช่าที่ Dr. Tobi จ่ายให้แก่
บุคคลภายนอกตามสัดส่วนพื้นที่ของอาคารที่

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

นโยบายที่จะทา
รายการ
ดังกล่าวต่อไป
ในอนาคต

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มูลค่าของรายการ
ผู้ให้เช่า

ผู้เช่า

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

(ล้านบาท)
ปี 2557 ม.ค.–ก.ย.
2558

-

ค่าเช่าจ่าย
เจ้าหนี้อื่น

1.34
-

1.17
-

ความจาเป็นและความสมเหตุ
สมผลของรายการ

TKNRF ใช้งาน และคานวณค่าบริการจากค่าใช้จ่าย
สาธารณูปโภคต่างๆ ตามสัดส่วนพื้นที่ของอาคารที่
TKNRF ใช้งาน โดยอ้างอิงจากค่าประมาณการที่ทา
ขึ้นจากข้อมูลจริงในอดีต
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความ
เห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึง
เงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผล
ของราคา

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 156

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

14.2.3. รายการเงินให้กู้ยืม
หน่วย: ล้านบาท
ผู้กู้

ผู้ให้กู้

Dr. Tobi

WMI

Dr. Tobi

บริษัทฯ

Dr. Tobi

NCP

ยอดยก
มา 31
ธ.ค. 56

กู้เพิ่ม
ระหว่าง
งวด

ชาระคืน
ระหว่าง
งวด

ยอด
คงเหลือ 31
ธ.ค. 57

ดอกเบี้ย
จ่ายงวด
ปี 2557

1.50

0.50

2.00

-

0.02 WMI ให้ Dr. Tobi กู้ยืมเงิน โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 1.50
ต่อปี มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ทั้งนี้ Dr. Tobi ได้ชาระ
คืนเงินกู้แก่ WMI ทั้งจานวนแล้วในวันที่ 29 กันยายน 2557

20.00

-

20.00

-

0.46 บริษัทฯ ให้ Dr. Tobi กู้ยืมเงิน โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
2.55 ต่อปี มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ทั้งนี้ Dr. Tobi ได้
ชาระคืนเงินกู้แก่บริษัทฯ ทั้งจานวนแล้วในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557

-

3.50

3.50

-

0.03 บริษัทฯ ให้ Dr. Tobi กู้ยืมเงิน โดยเป็นเงินให้กู้ยืมระยะสั้น คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ
1.50 ต่อปี มีกาหนดชาระคืนเมื่อทวงถาม และไม่มีหลักทรัพย์ค้าประกัน ทั้งนี้ Dr. Tobi ได้
ชาระคืนเงินกู้แก่บริษัทฯ ทั้งจานวนแล้วในวันที่ 19 กันยายน 2557

ลักษณะรายการ/เงื่อนไขที่สาคัญ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและมีความเห็นชอบถึงความเหมาะสมของรายการรวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และความสมเหตุสมผลของราคา เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่
บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจาก Dr. Tobi นั้นไม่ด้อยไปกว่าอัตราดอกเบี้ยที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้รับจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ โดย ณ วันที่ WMI บริษัทฯ และ NCP ให้กู้ อัตรา
ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จากัด (มหาชน) อยู่ที่ร้อยละ 0.625 ต่อปี (วันที่ 11 มิถุนายน 2555) ร้อยละ 0.625 ต่อปี (วันที่ 1 ตุลาคม 2556) และร้อยละ 0.50 ต่อปี
(วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557) ตามลาดับ ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 Dr. Tobi ได้ชาระเงินกู้ยืมจากบริษัทฯ และบริษัทย่อยแล้วทั้งจานวน โดยบริษัทฯ และบริษัทย่อยมีนโยบายว่าจะไม่มี
การให้กู้ยืมแก่บุคคลที่เกี่ยวโยงกันอีกแล้วในอนาคต

ส่วนที่ 2 หน้าที่ 157

ส่วนที่ 2 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

14.2.4. รายการค้าประกันเงินกู้สถาบันการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 และ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 ผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ มีการค้าประกันวงเงินสินเชื่อให้แก่บริษัทฯ ดังต่อไปนี้ โดยไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารที่ให้สนิ เชื่อ

ประเภทของวงเงินสินเชือ่

ผู้ค้าประกัน

ธนาคารเพื่อการส่งออกและนาเข้าแห่ง สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า
ประเทศไทย
ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารทหารไทย

นายอิทธิพัทธ์ และนางสาวอร
พัทธ์

ภาระหนี้คงเหลือ
ณ 31 ธันวาคม 2557

ณ 30 กันยายน 2558

0.62 ล้านเหรียญสหรัฐ

0.04 ล้านเหรียญสหรัฐ

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรีซีท

นายอิทธิพัทธ์

0.78 ล้านบาท

-

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

นายอิทธิพัทธ์

0.39 ล้านบาท

6.81 ล้านบาท

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรีซีท แพคกิ้งเครดิต

นายอิทธิพัทธ์

65.13 ล้านบาท

17.93 ล้านบาท

เงินเบิกเกินบัญชี

นายอิทธิพัทธ์

-

0.02 ล้านบาท

เลตเตอร์ออฟเครดิต ทรัสรีซีท แพคกิ้งเครดิต

นายอิทธิพัทธ์

124.92 ล้านบาท

37.09 ล้านบาท

สัญญาซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า

นายอิทธิพัทธ์

-

26.63 ล้านบาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นชอบถึงความจาเป็นในการทารายการดังกล่าว รวมถึงเงื่อนไขในการทารายการ และการไม่คิดค่าธรรมเนียมโดยผู้ค้าประกัน เนื่องจากเป็นประโยชน์ต่อการ
ประกอบการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี ธนาคารทุกธนาคารข้างต้นได้มีการออกหนังสือปลดภาระค้าประกันวงเงินสินเชื่อของบริษัทฯ ของนายอิทธิพัทธ์ และนางสาวอรพัทธ์ แล้ว โดยจะทาการ
ปลดภาระค้าประกันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ดาเนินการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชน
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14.3.

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

บริษัทฯ ได้กาหนดมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ในอนาคตตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
บริษัทฯ จะอนุมัติรายการระหว่างกันโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นสาคัญ โดยผ่ านขั้นตอนการพิจารณาจากคณะกรรมการต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง
ประกอบด้วย คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ผู้บริหารระดับสูง ตามระเบียบปฏิบัติของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยพิจารณาถึงความส มเหตุสมผลในการเข้าทารายการ
ตรวจสอบผลกระทบของรายการ และตรวจสอบให้มีการกาหนดราคาเป็นไปอย่างเหมาะสมตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีผู้เชี่ยวชาญอิสระ หรือผู้ที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น
ผูส้ อบบัญชี หรือผู้ประเมินราคาอิสระ หรือสานักงานกฎหมาย เป็นต้น ที่เป็นอิสระจากบริษัทฯ และบุคคลที่อาจมีส่วนได้เสีย หรือมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปประกอบการให้ความเห็น และ/หรือการตัดสินใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือผู้ถือหุ้นแล้วแต่กรณี ทั้งนี้
บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
นอกจากนั้น บริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ บังคับ ประกาศ คาสั่ง หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือของ
สานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือของคณะกรรมการกากับตลาดทุน รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามข้อกาหนด
เกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยง และการได้มาหรือจาหน่ายทรัพย์สินที่สาคัญของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีที่กาหนดโดยสภาวิชาชีพ
บัญชี
14.4.

นโยบายและแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ และบริษัทย่อยอาจมีการเข้าทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยหากเป็นรายการระหว่างกันที่เป็นรายการธุรกิจปกติและ
รายการสนับสนุนธุรกิจปกติซึ่งมีเงื่อนไขทางการค้าโดยทั่วไป บริษัทฯ จะดาเนินการตามมาตรการควบคุมการทารายการระหว่างกัน ที่ระบุไว้ข้างต้นก่อนเข้าทารายการ กล่าวคือเป็นไปตาม
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บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติง้ จากัด (มหาชน)

หลักการที่คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติไว้แล้วตามที่กาหนดไว้แล้วตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และให้ปฏิ บัติตามสัญญาที่ตกลงร่วมกันอย่าง
เคร่งครัด พร้อมทั้งกาหนดราคาและเงื่อนไขรายการต่างๆ ให้ชัดเจน เป็นธรรม และไม่ก่อให้เกิดการถ่ายเทประโยชน์
ในกรณีที่มีการทารายการระหว่างกันในอนาคต บริษัทฯ จะดาเนินการตามมาตรการการอนุมัติรายการระหว่างกันดังที่กล่าวไว้แล้วข้างต้น ทั้ง นี้ หากมีรายการระหว่างกันที่
จาเป็นต้องได้รับความเห็นจากคณะกรรมการตรวจสอบตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทฯ จะดาเนินการให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นและความเหมาะสมของรายการระหว่างกันนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกันดังกล่าวเพื่อนาไป ใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัท ฯ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ตามแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้ายหรือถ่ายเทผลประโยชน์ ของบริษัทฯ แต่เป็นการทา
รายการที่บริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ถือหุ้นรายย่อยเป็นสาคัญ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบ
การเงินที่ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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