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11. รายการระหวางกัน          

รายการระหวางกันที่เปดเผยในสวนนี้เปนรายการระหวางกันจากงบการเงินรวมเสมือนปรับโครงสรางกลุมตั้งแตวันที่ 
1 มกราคม 2544 ประกอบดวย รายการระหวางบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอยกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยัง และ/หรือบริษัทซ่ึง
ถือหุนและ/หรือมีอํานาจควบคุมโดยบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง และรายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอยกับบริษัทใน
กลุมรัชโยธิน ท้ังน้ีไมรวมรายไดและคาใชจาย และสินทรัพยและหนี้สินระหวางกันที่แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
หมายเหตุ 5 ยกเวนรายละเอียดเงินกูยืมและดอกเบี้ยจากกิจการที่เกี่ยวของ  โดยมีรายละเอียดตามประเภทรายการดังนี ้

11.1 คาเชาที่ดินในการดําเนินงาน 

ในป 2544 รัชโยธนิ เรียลต้ี ไดชําระคาเชาท่ีดินจํานวน 2.6 ลานบาทให บริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัดโดยมี
นายวีรวัฒน องควาสิฏฐและนางภารดี พูลวรลักษณเปนกรรมการในบริษัททั้งสองในขณะทําสัญญาเชา แตบุคคลท้ังสองได
ลาออกจากการเปนกรรมการของบริษัท วีรวัฒน อินคอรปอเรช่ัน จํากัดแลวต้ังแตวันท่ี 4 ธันวาคม 2544 โดยท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2545 ไดลงมติรับทราบรายการดังกลาว รายละเอียดของสัญญาเชาท่ีดินตามขอมูล สวนที่ 2 
ขอ 5   

11.2 คาบริหารงาน   

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท (รับ) บริษัท (จาย) 2544 
1 บริษัทฯ กลุมรัชโยธิน 27,377 
2 บริษัทฯ เมเจอร ซีนีมา 3,691 
3 เมเจอร เซอรวิส    รัชโยธิน ซีนีมา 3,888 
หมายเหตุ : คาบริหารขอ 1 และ 2 มีแสดงอยูในงบการเงินรวมดวย แตจํานวนเงินแตกตางกันเนื่องจาก คา
บริหารงานท่ีแสดงในตารางนี้เปนคาบริหารงานสําหรับป 2544 ท้ังปตามสัญญาปตอป มิใชต้ังแตการปรับ
โครงสรางตามงบการเงิน 

11.3 คาโฆษณา  

ท่ีผานมาบริษัทฯ รัชโยธนิ ซีนีมา เมเจอร ซีนีมา และเชียงใหม ซีนีเพล็กซ ไดรับผลตอบแทนจากจากคาโฆษณาในโรง
ภาพยนตรจากบริษัท เวล แอด จํากัดซ่ึงมีนายวิชา และนางภารดี พูลวรลักษณ เปนผูถือหุนและผูบริหารเปนคนเดียวกับบริษัทฯ 
ตอมาเม่ือเดือนพฤศจิกายน 2544 เมเจอร ซีนีแอด ไดเขารับหนาที่ในเรื่องการโฆษณาในโรงภาพยนตรแทน บริษัท เวล แอด 
จํากัด โดยในเดือนมกราคม 2545 เมเจอร ซีนีแอด ไดทําหนาท่ีแทน บริษัท เวล แอด จํากัดท้ังหมดแลว แตยังคงมีรายการคาง
ชําระระหวางบริษัท เวล แอด จํากัด กับบริษัทที่ดําเนินกิจการโรงภาพยนตรอยู และคาดวาภายในป 2545 คงจะชําระยอดคาง
ท้ังหมดไดจบส้ิน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2545 ไดลงมติรับทราบรายการดังกลาว รายการดังกลาวน้ีได
แสดงในหมายเหตุประกอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ หมายเหตุ 5 

รายการคาโฆษณาในป 2544 นอกเหนือจากรายการในงบการเงินตรวจสอบคือรายไดคาโฆษณาระหวางรัชโยธิน 
ซีนีมา กับเมเจอร ซีนีแอด จํานวน 981,336 บาท ซึ่งยังเปนรายการคงคางอยูในงบดุล เกิดข้ึนเน่ืองจากเมเจอร ซีนีแอด ไดเร่ิม
ดําเนินงานมาตั้งแตเดือนพฤศจิกายน 2544  

11.4 คาสายภาพยนตร 

 ในป 2544 รัชโยธิน ซีนีมา รับภาพยนตรมาจากบริษัทฯ และไดจายคาสายภาพยนตรจํานวน 77.13 ลานบาทใหกับ
บริษัทฯ ผูบริหารมีความเห็นวาอัตราดังกลาวเปนไปตามราคาตนทุนที่บริษัทจายใหกับผูจัดจําหนาย อยางไรก็ดีต้ังแตเดือน
สิงหาคม 2544 รัชโยธิน ซีนีมา ไดเปล่ียนมารับภาพยนตรโดยตรงจากผูจัดจําหนาย  
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11.5 รายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตร (GIFT VOUCHER)  

 ในป 2544 รัชโยธิน ซีนีมา มีรายไดจากเมเจอร ซีนีแอด จํานวน 44,065 บาท เวลแอด ซึ่งยังเปนรายการคงคางอยู
ในงบดุล และ เมเจอร ซีนีมา มีรายไดจากบริษัทฯ จํานวน 219,590 บาท 

11.6 ดอกเบี้ยรับ 

(หนวย: พันบาท) 

บริษัท (รับ) บริษัท (จาย) 2544 
บริษัทฯ รัชโยธิน ซีนีมา 291 
บริษัท เวล แอด จํากัด บริษัทฯ 803 
เมเจอร พรอพเพอรต้ี รัชโยธิน เรียลต้ี 193 
เมเจอร เซอรวิส  รัชโยธิน เรียลต้ี 90 
รัชโยธิน เรียลต้ี บริษัทฯ 19 
บริษัท เวล แอด จํากัด เมเจอร พรอพเพอรต้ี 177 

 หมายเหตุ : รายการดอกเบีย้รับและดอกเบีย้จายดังตารางขางตนยังเปนรายการดอกเบีย้คางรับและดอกเบีย้คางจาย
ดวย 

11.7 เงินกูยืมจากกิจการท่ีเก่ียวของ 

 (หนวย: พันบาท) 

 เจาหน้ี   ลูกหน้ี อัตรา
ดอกเบ้ีย

ยอดยกมา
2543 

กูเพ่ิมระหวาง
งวด 

ชําระคืน
ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ
2544 

บริษัทฯ รัชโยธิน ซีนีมา 8% 0 9,048 0 9,048
บริษัท เวล แอด จํากัด บริษัทฯ 3% 31,810 20,000 51,810 0
เมเจอร พรอพเพอรต้ี รัชโยธิน เรียลต้ี 8% 0 5,820 0 5,820
เมเจอร เซอรวิส รัชโยธิน เรียลต้ี 3% 0 6,420 0 6,420
รัชโยธิน เรียลต้ี บริษัทฯ 8% 0 5,000 5,000 0
บริษัท เวล แอด จํากัด เมเจอร พรอพเพอรต้ี 3% 0 12,500 0 12,500
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11.8 เงินกูยืมจากกรรมการ 

  (หนวย: พันบาท) 

บริษัท  กรรมการ ยอดยกมา
2543 

กูเพิ่ม
ระหวางงวด

ชําระคืน
ระหวางงวด 

ยอดคงเหลือ
2544 

บริษัทฯ นายวิชา พูลวรลักษณ 11,835 17,500 29,335 0
เมเจอร พรอพเพอรต้ี นายวิชา พูลวรลักษณ 24,411 0 24,411 0
เมเจอร เซอรวิส  นายวิชา พูลวรลักษณ 21,427 3,578 25,005 0
เมเจอร โบวล นายวิชา พูลวรลักษณ 14,284 10,984 25,268 0
กลุมรัชโยธิน  นายวิชา พูลวรลักษณ 33,600 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 2 300
กลุมรัชโยธิน  นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ 33,600 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 2 5,710
กลุมรัชโยธิน  นางสาวสสิธร องควาสิฏฐ 33,600 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 2 23,600
เมเจอร ซีนีมา  นายวิชา พูลวรลักษณ 30,760 6,959 34,401 0

 หมายเหตุ : 1.  อัตราดอกเบีย้รอยละ 3 ตอป 
2. กลุมรัชโยธินมีเงินกูยืมกรรมการเพิ่มระหวางงวดรวมเทากับ 53.35 ลานบาท และเงินชําระคืนระหวาง
งวดรวมเทากับ 124.54 ลานบาท 

    

11.9 เงินใหกูยืมแกกรรมการ 

 ณ. สิ้นป 2543 เชียงใหม ซีนีเพล็กซ ใหนายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กูเงินจํานวน 0.62 ลานบาท และนายวิชา พูลวร
ลักษณ กูเงินจํานวน 0.93 ลานบาทและในระหวางป 2544 นายวีรวัฒน องควาสิฏฐ กูเพิ่มจํานวน 0.63 ลานบาท และนาย
วิชา พูลวรลักษณ กูเพ่ิมจํานวน 0.95 ลานบาท ท้ังน้ีบุคคลท้ังสองไดชําระคืนเงินกูท้ังหมดเม่ือตนป 2544 

นโยบายการทํารายการระหวางกนัป2544  

รายการระหวางกันประเภทคาเชาท่ีดิน คาบริหารงาน คาโฆษณาในขอ 11.1 11.2 และ 11.3 เปนรายการที่มี
ลักษณะตามปกติธุรกิจทั่วไป และมีนโยบายการทํารายการระหวางกันเปนไปตามสัญญา 

รายการระหวางกันประเภทคาสายภาพยนตรในขอ 11.4 เปนรายการท่ีมีลักษณะตามปกติธุรกิจท่ัวไปและมีการคิด
ราคาตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริง สวนรายไดจากการขายบัตรชมภาพยนตรในขอ 11.5 เปนรายการท่ีมีลักษณะตามปกติธุรกิจท่ัวไป 
และมีการคิดราคาในอัตราท่ีเทากับอัตราท่ีคิดจากลูกคาท่ัวไป 

รายการระหวางกันประเภทเงินกูยืมจากกิจการที่เกี่ยวของ เงินกูยืมและใหกูยืมจากกรรมการ อัตราดอกเบี้ยเงินกูจะ
กําหนดโดยตนทุนเงินกูยืมเปนหลัก สําหรับผูใหกูที่มีตนทุนในการกูยืม จะคิดดอกเบ้ียตามตนทุนเงินกูในอัตรารอยละ 8 และ
สําหรับผูใหกูท่ีไมมีตนทุนในการกูยืม จะคิดดอกเบ้ียเงินกูยืมในอัตราเงินฝากรอยละ 3 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนนั้นเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพือ่กอใหเกดิประโยชน
สูงสุดของบริษัทฯ โดยผูตรวจสอบบญัชีมีความเห็นวา รายการที่เกิดข้ึนระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอยตามท่ีปรากฎในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินประจําป พ.ศ. 2544 เปนรายการท่ีเกิดข้ึนตามปกติธุรกิจ  
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รายการท่ีเกิดข้ึนในป 2544 ระหวางบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย กับบริษัทยอยและ/หรือบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวาเปนรายการจําเปนตามปกติธุรกิจท่ัวไป และเปนราคาที่เหมาะสม  

รายการระหวางรัชโยธนิ เรียลต้ี กับ บริษัทวีรวัฒน อินคอรปอเรชั่น จํากัด ที่เกิดข้ึนตามสัญญาที่ไดทําขึ้นตั้งแตป 
2539 คณะกรรมการบริษัทฯ ไดลงมติรับทราบรายการดังกลาว และคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการ
ดังกลาวเปนรายการที่มีความจําเปนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และเปนราคาท่ีเหมาะสมไมสูงกวาราคาท่ีบริษัทฯ ไปทําไว
กับบุคคลภายนอก 

11.10 รายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯ ไดทําสัญญาบริหารงานใหกับบริษัทดังตอไปน้ี 

บริษัท คาบริหารงาน 
(บาทตอเดือน) 

ระยะเวลาสัญญา 

รัชโยธิน ซีนีมา 736,000 3 ป เร่ิม 1 มกราคม 2545 
รัชโยธิน โบวล 330,000 3 ป เร่ิม 1 มกราคม 2545 
รัชโยธิน ซีนีมา รัชโยธิน 
เรียลต้ี และ รัชโยธิน แมเนจ
เมนท 

รอยละ 4.5 ตอปของยอดขายแตไมเกนิ
รอยละ 10 ของกําไรสุทธิกอนคาเส่ือม
ราคา ภาษีและดอกเบี้ยจาย 

3 ป เร่ิม 1 มกราคม 2545 

บริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด 400,000 1 ป เร่ิม 1 กุมภาพันธ 2545 

คณะกรรมการของบริษัทฯมีความเห็นวา รายการคาบริหารงานดังกลาวเปนรายการปกติธุรกิจท่ัวไป และเปนราคาท่ี
เหมาะสม 

ต้ังแต 1 กุมภาพันธ 2545 ถึง 31 มกราคม 2560 บริษัทฯ ไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีและบริการเพ่ือประกอบกิจการโรง
ภาพยนตรกับหจก.เวล เอนเตอรเทนเมนท และสัญญาเชาอุปกรณโรงภาพยนตรกับบริษัท เวล ซีนีเพล็กซ จํากัด บริษัททั้งสองที่
บริษัทฯทําสัญญาดวยน้ันมีบิดาของผูบริหารบริษัทฯเปนกรรมการ อยางไรก็ดีบิดาของผูบริหารมิไดเปนผูบริหารหรือกรรมการ
ของบริษัทฯ รวมถึงไมมีสวนไดเสียในบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการจําเปนใน
การดําเนนิธุรกจิ และเปนราคาท่ีเหมาะสมไมสูงกวาราคาท่ีบริษัทฯ ไปทําไวกับบุคคลภายนอก รายละเอียดของสัญญาดูไดจาก
ขอ 5 ทรัพยสินที่ใชในการประกอบธุรกิจ 

ต้ังแตวันท่ี 1 มกราคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 บริษัทฯ ไดดําเนินการทําสัญญาจางบริหาร โดยมีบริษัท 
เวล แอด จํากัดซ่ึงมีกรรมการและผูถือหุนเปนผูบริหารในบริษัทฯ เปนผูรับจาง กําหนดอายุสัญญา ในอัตราคาจางเดือนละ 
1,950,000 บาทไมรวมภาษีมูลคาเพ่ิม โดยบริษัท เวล แอด จํากัดตองแตงต้ังนายวิชา พูลวรลักษณ เปนผูดําเนินการตาม
สัญญาจางแทนบริษัท เวล แอด จํากัด เทาน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการปกติ
ธุรกิจทั่วไป และเปนอัตราที่เหมาะสม 

นโยบายรายการระหวางกันในป 2545 

สําหรับรายการท่ีเกิดข้ึนต้ังแตป 2544 จนถึงป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยมีนโยบายเหมือนป 2544 สําหรับ
รายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนในป 2545 น้ันเปนไปตามสัญญาท่ีไดตกลงกัน 
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ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

รายการท่ีเกิดข้ึนในป 2545 ระหวางบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย กับบริษัทยอยและ/หรือบริษัทท่ีมีบุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง คณะกรรมการของบริษัทฯ มีความเห็นวาเปนรายการจําเปนตามปกติธุรกิจท่ัวไป และเปนราคาที่เหมาะสม  

มาตรการหรือข้ันตอนการอนมัุติการทํารายการระหวางกัน 

 เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต ทางบริษัทฯ จะจัด
ใหมีการทําสัญญาเพ่ือกําหนดผลตอบแทนของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปดเผยรายการ
ดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัทฯ จะจัดใหผานที่ประชุม
คณะกรรมการท่ีมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและมีนโยบายการ
กําหนดราคาท่ีเหมาะสม โดยกรรมการผูมีสวนไดเสียไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกนัในอนาคต 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 1/2545 วันท่ี 23 กุมภาพันธ 2545 มีมติกาํหนดมาตรการอนมัุติรายการ
ระหวางกันดังนี้ 

บริษัทฯ มีนโยบายในการทํารายการระหวางกนัท่ีเกิดข้ึนในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตาง ๆ 
ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึง่สามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกดิข้ึนกับบุคคลภายนอก ทั้งนี ้
บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือผูเช่ียวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึง
ความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัทฯ หรือบริษัทยอยตามมาตราฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

ท้ังน้ี หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯ จะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ท้ังนี้บริษัทฯ จะ
เปดเผยรายการระหวางกนัไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษทัฯ 


