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11 รายการระหวางกัน
บริษทัมรีายการระหวางกันกับบริษัทยอยท่ีมีผูบริหารรวมกัน  โดยบริษัทไดมีการใหบริษัทยอยเชาสถานท่ี

เพ่ือประกอบธรุกจิ   (เชาพ้ืนท่ีอาคาร เอ็ม ล้ิงค ชั้น 4 และอาคาร เดอะมอลล สาขางามวงศงาน และสาขาหัวหมาก)
รวมท้ังบริษทัและบริษัทยอยไดมีการกูยืมเงินจากอดีตกรรมการของบริษัททานหน่ึง ซึ่งเปนการกูยืมเงินเพ่ือเสริมสภาพ
คลองในการประกอบธุรกิจ ท้ังน้ี ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2544 บริษัทและบริษัทยอยไดมีการชํ าระคืนเงินกูยืมแกอดีต
กรรมการทานดงักลาวครบถวนแลว โดยรายการดังกลาวขางตนไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีตรวจ
สอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท และหนังสือแสดงความเห็นของกรรมการตรวจสอบ สํ าหรับรายละเอียดของรายการดัง
กลาวมีดังน้ี
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ เงื่อนไข ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2543 ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2544
บริษัท เทเลแม็กซ เอเซีย คอรปอเรชั่น
จํ ากัด  (เทเลแม็กซ)

- บริษัทถือหุนคดิเปนรอยละ 100.00
- กรรมการบริหารของบริษัทเปนกรรมการ
ของเทเลแม็กซ

-  เงื่อนไขทางการคาและ
ราคาเปนไปตามลักษณะ
ปกติทางการคาทั่วไป

-  เชาพื้นที่อาคารเอ็ม ลิ้งค ชั้น 4 จากทางบริษัท
ตั้งแต ป 2544 � 2547 รวม 3 ป
โดยชํ าระคาเชาเดือนละ 100,000 บาท

-  เชาชวงพื้นที่อาคาร เดอะมอลล สาขางามวงศ
วาน และสาขาหัวหมาก จากทางบริษัท
ตั้งแต ป 2544 �2547 รวม 3 ป
โดยชํ าระคาเชารวมเดือนละ 110,000 บาท

-  เชาพื้นที่อาคารเอ็ม ลิ้งค ชั้น 4 จากทางบริษัท
ตั้งแต ป 2544 � 2547 รวม 3 ป
โดยชํ าระคาเชาเดือนละ 100,000 บาท

-  เชาชวงพื้นที่อาคาร เดอะมอลล สาขางาม
วงศวาน และสาขาหัวหมาก จากทางบริษัท
ตั้งแต ป 2544 �2547 รวม 3 ป
โดยชํ าระคาเชารวมเดือนละ 110,000 บาท

-  บริษทัและบริษัทยอยมีรายไดและคาใชจาย
ระหวางกัน สํ าหรับงวดตั้งแตวันที่ 19
ธันวาคม 2544 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2544
ซึ่งไดมีการตัดออกจากบัญชีในการจัดทํ างบ
การเงินรวม ดังนี้
1. รายไดจากการขายสินคา จํ านวน 5.53
ลานบาท

2. รับคืนสินคาจํ านวน 17.30 ลานบาท
3. รายไดคาบริหารจํ านวน 66 ลานบาท
4. คาสนับสนุนการขาย 147 ลานบาท
5. ขาดทุนในสินคาคงเหลือปลายงวด
1.54 ลานบาท

-  มีการทํ าสัญญากูยืมเงิน
แตไมมีการคิดดอกเบี้ย

-  บริษัทไดมีการใหบริษัทยอยกูยืมเงินเพื่อเสริม
สภาพคลองในการดํ าเนินงาน   ซึ่งแสดงในยอด
ลูกหนี้อื่นบริษัทยอย   โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2543 มีจํ านวน 4.07 ลานบาท

-  บริษัทไดมีการใหบริษัทยอยกูยืมเงินเพื่อเสริม
สภาพคลองในการดํ าเนินงาน   ซึ่งแสดงใน
ยอดลูกหนี้อื่นบริษัทยอย   โดย ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2544 มีจํ านวน 26.11 ลานบาท ซึ่ง
ปจจุบันบริษัทยอยไดมีการชํ าระคืนเงินกูยืม
ดงักลาวครบถวนแลว
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ เงื่อนไข ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2543 ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2544
บริษัท เทเลแม็กซ เอเซีย คอรปอเรชั่น
จํ ากัด  (เทเลแม็กซ)

- บริษัทถือหุนคดิเปนรอยละ 100.00
- กรรมการบริหารของบริษัทเปนกรรมการ
ของเทเลแม็กซ

-  เขาซื้อกิจการโดยใชมูล
คาที่ตราไว (Par Value)
เปนเกณฑ

-  ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2544 บริษัทไดมีการเขา
กจิการในบริษัทในสัดสวนรอยละ 100 โดยใช
เงินลงทุนทั้งสิ้น 29.99 ลานบาท

กรรมการของบริษัท - กรรมการของบริษัท - คํ ้าประกันสินเชื่อเต็ม
จํ านวน

-  กรรมการของบริษัทไดมีการเขารวมคํ้ าประกัน
เตม็จํ านวน สํ าหรับสินเชื่อที่ไดรับจากธนาคาร
พาณิชยแหงหนึ่ง

-  กรรมการของบริษัทไดมีการเขารวมคํ้ าประกัน
เต็มจํ านวน สํ าหรับสินเชื่อที่ไดรับจาก
ธนาคารพาณิชยแหงหนึ่ง ซึ่งปจจุบันไมไดมี
การคํ้ าประกันแลว

อดีตกรรมการของบริษัท - อดีตผูถือหุนรายใหญของบริษัท
- อดีตกรรมการของบริษัท

-  มีการทํ าสัญญากูยืมเงิน
แตไมมีการคิดดอกเบี้ย

-  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการกูยืมเงิน
จากอดีตกรรมการของบริษัท
เพื่อเสริมสภาพคลองในการดํ าเนินงาน
โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2543 มียอดคาง
ชํ าระ 62.68 ลานบาท ตามลํ าดับ

-  บริษัทและบริษัทยอยไดมีการชํ าระคืน
เงินกูยืมแกอดีตกรรมการของบริษัท
ครบถวนทั้งจํ านวนในระหวางป 2544
ซึ่งปจจุบันไมมียอดคางชํ าระ
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11.1   ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เห็นวา รายการระหวางกันท่ีเปนการเชาพ้ืนท่ีอาคาร เอ็ม ล้ิงค ชั้น 4 และ

อาคาร เดอะมอลล สาขางามวงศงาน และสาขาหัวหมาก เปนไปอยางสมเหตุสมผล โดยเงื่อนไขตางๆ ของรายการ
ระหวางกนัท่ีเกิดขึ้นจะถูกกํ าหนดเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป และเปนไปตามราคาตลาด  สํ าหรับการกูยืมเงิน
จากอดตีกรรมการของบริษัทน้ัน บริษัทกระทํ าไปเพ่ือเสริมสภาพคลองสํ าหรับการดํ าเนินงานของบริษัท ตามความจํ า
เปนเทาน้ัน โดยการเขาทํ ารายการดังกลาว ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาถึงประโยชนสูงสุดท่ีบริษัทจะได
รับเปนสํ าคัญ

 11.2   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
 บริษัทไดมีการกํ าหนดมาตรการและข้ันตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน โดยจะกํ าหนดใหผูบริหาร

หรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได รวมท้ังบริษัทไดจัดใหคณะ
กรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณา และใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาวดวย  เพ่ือดูแลไมให
เกดิความขัดแยงทางผลประโยชน

11.3   นโยบายและแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก  เน่ืองจากรายการระหวางกันของบริษัทและ

บริษัทยอยเปนไปตามการคาปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือโนบายท่ีจะดํ าเนินการใหรายการระหวางกันดังกลาวเปนไป
ตามลักษณะธุรกิจการคาปกติท่ัวไป  ท้ังน้ีบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเชี่ยว
ชาญอสิระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํ าราย
การดวย โดยรายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย
วาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือ
จ ําหนายทรัพยสินท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกํ าหนด โดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

ท้ังน้ีหากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น   ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความช ํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษทัเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผูถอืหุนตามแตกรณี  ท้ังน้ีบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท


