บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
14.

รายการระหว่างกัน

บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์และบริษัทที่เกี่ยวข้องกัน โดยมีผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกันหรือมีกรรมการร่วมกัน หรือมีบุคคลที่เกี่ยวโยงของผู้บริหาร กรรมการ และ
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ เป็นกรรมการ ผู้มีอานาจควบคุม และผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบุคคลเกี่ยวโยงดังกล่าว ทั้ งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ทาการตรวจสอบและสอบทานถึงความเหมาะสมของ
รายการ ความสมเหตุสมผล ตลอดจนการกาหนดค่าตอบแทน และเงื่อนไขต่างๆ ตามธุรกิจปกติทั่วไป ซึ่งบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่มีรายการระหว่างกันกับบริษัท ฯ สาหรับงวดบัญชีปี
2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังนี้
14.1 บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ซึ่งมีรายการระหว่างกันกับบริษัทฯ หรือ บริษัทย่อย ในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559
มีดังนี้
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

ความสัมพันธ์

บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จากัด (มหาชน)
(“SST”)

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท และมีกรรมการร่วมกันคือ
1. นาย สมโภชน์ อินทรานุกูล
2. นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
3. นาย ปิลัญชัย ประดับพงศ์

บริษัท ชวนันทากิจ จากัด

เป็นนิติบุคคลที่นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่c]
และกรรมการของบริษัทฯ ถือหุ้น

นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์

เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และกรรมการบริษัท

/1 ก่อนการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 1

สัดส่วนการถือหุ้น/1

ตาแหน่งในบริษัทฯ

ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 80.3

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

-ไม่ม-ี

ถือหุ้นทางตรงร้อยละ 0.00 และ
ทางอ้อมอีกร้อยละ [16.63]

ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
สรุปภาระค้าประกันหนี้สินของบริษัทฯ โดยบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีดังนี้
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการระหว่างกัน
ภาระผูกพันค้าประกันของ SST
SST ได้ เ ข้ า ท าสั ญ ญาค้ าประกั น กั บ ผู้ ใ ห้ สิ ท ธิ แ ฟรนไชส์
(Franchisor) ได้แก่ ABP Corporation และ Dunkin’ Donuts
Franchising LLC ในการดาเนินงานของ บจ. เอบีพี คาเฟ
(ประเทศไทย) และ บจ. โกลเด้ น โดนั ท (ประเทศไทย)
ตามลาดับ
โดยทาง SST ไม่ได้คิดค่าตอบแทนในการค้าประกันสัญญา
ดังกล่าวจากบริษัทฯ

2558

6 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 59

-

-

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความจาเป็นและรายละเอียดของการทารายการ
„ SST ได้เข้าทาสัญญาค้าประกันกับผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์ (Franchisor) ได้แก่
ABP Corporation และ Dunkin’ Donuts Franchising LLC ในการ
ดาเนินงานของ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) และ บจ. โกลเด้น โดนัท
(ประเทศไทย) ตามลาดับ
„ การค้าประกันโดย SST เป็นหนึ่งในเงื่อนไขการทาสัญญาในการให้สิทธิแฟ
รนไชส์ ภายใต้แบรนด์ Au Bon Pain และ Dunkin’ Donuts
„ อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด กับ ABP Corporation ได้ตกลงทาสัญญาแก้ไขสัญญา Master
Franchise Agreement เพื่อ เพิก ถอนการค้าประกั นความรั บผิ ดในการ
ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด ที่ให้ไว้โดย
SST (และนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์) โดยการเพิกถอนการค้าประกันดังกล่าว
จะมีผลเมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหลังจาก
ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 2

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการระหว่างกัน

6 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 59

2558

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ

ภาระผูกพันค้าประกันของ นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์
นาย ศุภ สิท ธิ์ สุขะนินทร์ มีภ าระในการค้าประกันการดาเนิน
กิจการของ บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด โดยหาก
ทางบริ ษั ท เอบี พี คาเฟ (ประเทศไทย) จ ากั ด มี ก ารท าผิ ด
สัญญาแฟรนไชส์ นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ จะชาระค่าตอบแทน
ตามสัญ ญาแฟรนไชส์ใ ห้แก่ ผู้ให้ สิท ธิ แฟรนไชส์ (Franchisor)
โดยทาง นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ไม่ได้คิดค่าตอบแทนในการ
ค้าประกันสัญญาดังกล่าวจากบริษัทฯ

-

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนถึงวัตถุประสงค์และสาเหตุของ
การเข้าทารายการดังกล่าว พบว่าการค้าประกันโดย SST เป็นหนึ่งในเงื่อนไข
การทาสัญญาในการให้สิทธิแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ Au Bon Pain และ
Dunkin’ Donuts บริษัทย่อยจึงมีความจาเป็นในการเข้าทารายการดังกล่าว โดย
SST ไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยแต่อย่างใดจากการค้า
ประกัน การเข้าทารายการดังกล่าวจึงเป็นไปเพื่อประโยชน์ในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยและเหมาะสมในช่วงเวลาที่ได้เข้าทารายการ
ความจาเป็นและรายละเอียดของการทารายการ
„ นาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ได้เข้าทาสัญญาค้าประกันกับผู้ให้สิทธิแฟรนไชส์
(Franchisor) ได้แก่ ABP Corporation ในการดาเนินงานของ บจ. เอบีพี
คาเฟ (ประเทศไทย)
„ การค้าประกันความรับผิดโดยนาย ศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ในฐานะผู้มีอานาจ
ควบคุมในบจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) และกรรมการบริษัทฯ เป็นหนึ่ ง
เงื่อนไขการทาสัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์ ภายใต้แบรนด์ Au Bon Pain
„ อย่างไรก็ดี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 บริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศ
ไทย) จากัด กับ ABP Corporation ได้ตกลงทาสัญญาแก้ไขสัญญา Master
Franchise Agreement เพื่อ เพิก ถอนการค้าประกั นความรั บผิ ดในการ

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 3

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ลักษณะรายการระหว่างกัน

2558

6 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 59

ความจาเป็น/ความสมเหตุสมผล ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ปฏิบัติตามสัญญาของบริษัท เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) จากัด ที่ให้ไว้โดย
นายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ (และ SST) โดยการเพิกถอนการค้าประกันดังกล่าว
จะมีผลเมื่อบริษัทฯ เสนอขายหุ้นให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกหลังจาก
ได้รับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนถึงวัตถุประสงค์และสาเหตุของ
การเข้าทารายการดังกล่าว พบว่าการค้าประกันความรับผิดในการปฏิบัติตาม
สัญญาแฟรนไชส์ให้กับ บจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย) ดังกล่าว นาย ศุภสิทธิ์
สุขะนินทร์ กระทาในฐานะผู้มีอานาจควบคุมในบจ. เอบีพี คาเฟ (ประเทศไทย)
และกรรมการบริษัทฯ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขในการทาสัญญาให้สิทธิแฟรนไชส์
ภายใต้แบรนด์ Au Bon Pain บริษัทย่อยจึงมีความจาเป็นในการเข้าทารายการ
ดังกล่าว โดยนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ นั้นไม่ได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ หรือ
บริษัทย่อยแต่อย่างใดในการรับภาระค้าประกัน การเข้าทารายการดังกล่าวจึง
เป็ น ไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยและ
เหมาะสมในช่วงเวลาที่ได้เข้าทารายการ

รายการระหว่างกันของบริษัทฯ และบริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30
มิถุนายน 2559 มีดังนี้

ส่วนที่ 2.3.14 หน้าที่ 4

บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง/ ความสัมพันธ์

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ประเภทรายการ

2558

6 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 59

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็นและรายละเอียดของการทารายการ
„ รายการเช่าพื้นที่เก็บเอกสารสาหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
„ อัตราค่าเช่าและค่าบริการเป็นไปตามหลักการการค้าปกติ
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนถึงวัตถุประสงค์และสาเหตุของ
การเข้าทารายการดังกล่าว พบว่ารายการเช่าพื้นที่เก็บเอกสารเป็นธุ รกรรมปกติ
ของบริ ษัท ฯ และบริ ษั ท ย่ อย โดยอัต ราค่ าเช่ า และค่ า บริ ก ารเป็ น ไปตามหลั ก
การค้าทั่วไป และสามารถเทียบเคียงได้กับราคาที่เสนอให้กับผู้ใช้บริการรายอื่น
ตามเอกสารอ้างอิงที่มีการนามาพิจารณาประกอบ การเข้าทารายการดังกล่าว
ของฝ่ายบริหารจึงสมเหตุสมผลและเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าปกติเสมือนกับการ
ทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
ความจาเป็นและรายละเอียดของการทารายการ
„ บริษัทฯ มีความประสงค์ในการนาสถานที่เช่าซึ่งเป็นทาเลศักยภาพและ
เหมาะสมต่อการประกอบธุรกิจไปพัฒนาเพื่อใช้ในการประกอบกิจการ
ร้านอาหารและเครื่องดื่ม
„ ระยะเวลาเช่า 3 ปีและกาหนดค่าเช่าในอัตราเริ่มต้นเดือนละ 400,000 บาท
และมีการปรับค่าเช่าเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.0 ทุกๆ ปี
„ พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าเช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียง พบว่าราคาให้เช่า
พื้นที่อยู่ช่วงราคา 1,040 ‟ 2,200 บาท/ตร.ม./เดือน

SST
ลักษณะธุรกิจ
SST เป็ น บริ ษั ท ที่ ใ ห้ บ ริ ก าร
จั ด เ ก็ บ เ อ ก ส า ร สิ น ค้ า แ ล ะ
ทรัพย์สิน

ค่าใช้จ่ายในการใช้
บริการจัดเก็บเอกสาร
บริษัทฯ ใช้บริการจัดเก็บ
เอกสารจาก SST

0.37

0.20

บริษัท ชวนันทากิจ จากัด

ค่าเช่าที่ดินเพื่อพัฒนา

4.92

2.89

ลักษณะธุรกิจ
บริษัท ชวนันทากิจ จากัด เป็น
บริษัทที่ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์

โครงการ
บริษัทฯ ได้เข้าทาสัญญา
เช่าที่ดินและอาคาร ใน
วันที่ 16 เมษายน 2557
กับ บจ. ชวนันทากิจ
สินทรัพย์ที่เช่า:
(1) ที่ดินเนื้อที่ 323
ตารางวา ตาบล
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง/ ความสัมพันธ์

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
ประเภทรายการ

2558

6 เดือน สิ้นสุด
30 มิ.ย. 59

คลองตัน อาเภอ
พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
(2) อาคาร 2 ชั้น เลขที่
16 ซอยอรรถพัฒน์
(ซอยกลาง) ถนน
สุขุมวิท 49/4 แขวง
คลองตันเหนือ เขต
พระโขนง
กรุงเทพมหานคร
ซึ่งตั้งอยู่บนโฉนด
ตามข้อ (1)
ระยะเวลาการเช่า: 3 ปี
นับตั้งแต่วันที่ 1
พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่
31 ตุลาคม 2560

มูลค่าของรายการ (ล้านบาท)
„ บจ. ชวนันทากิจ ตกลงและให้คามั่นแก่บริษัทฯ ว่าจะให้สิทธิแก่บริษัทฯ ใน
การต่ออายุสัญญาเช่าต่อไปได้อีก 4 คราว คราวละ 3 ปี
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและทบทวนถึงวัตถุประสงค์ของการเข้าทา
รายการดังกล่าวพบว่าสอดคล้องกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และเข้าข่าย
เป็นการดาเนินธุรกิจตามปกติ โดยมีราคาเช่าพื้นที่อยู่ในระดับที่เทียบเคียงกับค่า
เช่าที่ดินในบริเวณใกล้เคียงและแหล่งข้อมูลอ้างอิงในตลาดสาหรับการเช่าพื้นที่ที่
มีลักษณะรายการเทียบเคียงได้ การเข้าทารายการดังกล่าวของฝ่ายบริหารจึง
สมเหตุสมผลและเหมาะสมในช่วงเวลาที่ได้เข้าทารายการ โดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้มีการกาชับให้รายการในลักษณะคล้ายคลึงกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
มีการกาหนดราคาและเงื่อ นไขในการเข้า ทารายการที่เหมาะสมตามเงื่อ นไข
การค้าปกติเสมือนกับการทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s Length Basis)
และยึดหลักการพิจารณาเดียวกันนี้เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติสาหรับการเข้าทา
รายการในลักษณะคล้ายคลึงกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
14.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน
กรณีที่มีรายการระหว่างกันของบริษัท ฯ หรือบริษัทย่อยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้ส่วน
เสีย หรืออาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นใน
การเข้าทารายการและความเหมาะสมทางด้านราคาของรายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ให้เ ป็นไปตามลักษณะการ
ดาเนิ นธุ รกิ จปกติ ในอุต สาหกรรม และมี การเปรี ยบเที ยบกับ ราคาของบุ คคลภายนอกหรือ ราคาตลาด หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท ฯ จะจัดให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชี
ของบริษัท ฯ เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ ยวกับรายการระหว่างกันดั งกล่าว เพื่ อ นาไปใช้ประกอบการตั ดสินใจของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผู้ถือหุ้นตามแต่กรณี โดยกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะไม่มีสิทธิออกเสียงในรายการดังกล่าว อีก
ทั้งจะมีการเปิดเผยรายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ตรวจสอบหรือสอบทานโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
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บริษัท มัดแมน จากัด (มหาชน)
14.3 นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
ในอนาคต บริษัทฯ อาจมีการเข้าทารายการระหว่างกันตามแต่เห็นสมควร โดยจะปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลักทรัพ ย์และตลาดหลั กทรัพย์ ข้อ บังคั บ ประกาศ คาสั่ง หรื อ ข้อ กาหนดของสานัก งานคณะกรรมการ ก.ล.ต. และตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
กันซึ่งกาหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
ในกรณีที่เป็นรายการที่เกิดขึ้นเป็นปกติ และเป็นรายการที่เกิดขึ้นต่อเนื่องในอนาคต บริษัท ฯ ได้กาหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นไปตามลักษณะการค้าโดยทั่ วไป โดยอ้างอิงกับราคาและเงื่อ นไขที่ เหมาะสมและยุติธรรม
สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ และนาเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ์ และแนวทางใน
การปฏิบัติดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม หากมีการเข้าทารายการระหว่างกัน บริษัท ฯ จะจัดให้คณะกรรมการตรวจสอบให้ความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของรายการดังกล่าว ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ ความชานาญพิเศษ เช่น ผู้สอบบัญชีหรือผู้ประเมินราคาทรัพย์สินที่มีความเป็นอิสระ
เป็นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรู้ความชานาญ
พิเศษ จะถูกนาไปใช้ประกอบการตัดสินของคณะกรรมการบริษัทหรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทา
รายการดังกล่าวจะไม่เป็นการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทารายการที่
บริษัทฯ ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย
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