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11.0 รายการระหวางกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2543 และ 2544 บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ดังน้ี

11.1! รายการระหวางกัน

11.1.1! การเชาพ้ืนท่ีสํ านักงานจากบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทไดเชาพื้นท่ีส ํานักงานจากบริษัทท่ีเก่ียวของ มีรายละเอียดดังนี้
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สัญญาฉบับท่ี 1

บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ จ ํานวนเงนิ
(ลานบาท)

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 43)

จ ํานวนเงนิ
(ลานบาท)

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 44)

ลักษณะรายการ

บริษัท ซิต้ีเรียลต้ี จํ ากัด 1.!บรษิัท ซิต้ีเรียลต้ี จํ ากัด
เปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท ไทยโกลเดน
เรยีลต้ี จํ ากัด ซ่ึงเปนผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท
(19.86%)

2.!นายชาลี โสภณพนิช
เปนผูถือหุนและเปน
กรรมการผูมีอํ านาจ
ลงนามท้ัง 3 บริษัท

1.80 3.02 1.!บรษิทัเชาพ้ืนท่ี 517 ตารางเมตร
เปนสํ านักงานต้ังแตวันท่ี 1 กรกฎาคม 2543
จนถงึวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546

2.! ชํ าระคาเชากอนวันท่ี 5 ของทุกเดือน
-! คาเชารายเดือน  103,400 บาท
-! คาบริการรายเดือน 139,590 บาท

3.! เงินคามัดจํ าเชาจํ านวน 310,200 บาท และ
คาบริการจ ํานวน 418,770 บาท ผูใหเชาจะถือ
ไดตลอดอายุสัญญาเชาเพ่ือเปนหลักประกัน

4.! เงนิคามัดจํ าดังกลาวจะคืนใหผูเชาภายใน
90 วัน หลังจากสัญญาเชาหมดอายุ โดยไมมี
ดอกเบี้ย

5.! ผูเชามีสิทธิท่ีจะตอสัญญาเชาไดอีก  3 ป
โดยเขียนเปนลายลักษณอักษรถึงผูเชาไม
นอยกวา 6 เดือน กอนสัญญาเชาจะหมดอายุ

สัญญาฉบับท่ี 2

บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง

ความสัมพันธ จ ํานวนเงนิ
(ลานบาท)

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 43)

จ ํานวนเงนิ
(ลานบาท)

(1 ม.ค. – 31 ธ.ค. 44)

ลักษณะรายการ

บริษัท ซิต้ีเรียลต้ี จํ ากัด 1.!บรษิัท ซิต้ีเรียลต้ี จํ ากัด
เปนผูถือหุนรายใหญของ
บริษัท ไทยโกลเดน
เรยีลต้ี จํ ากัด ซ่ึงเปนผูถือ
หุนรายใหญของบริษัท
(19.86%)

2.!นายชาลี โสภณพนิช
เปนกรรมการผูมีอํ านาจ
ลงนามท้ัง 3 บริษัท

0 0.64 1.!บรษิทัเชาพ้ืนท่ี 366.94 ตารางเมตร
เปนสํ านักงานต้ังแตวันท่ี 1 กันยายน 2544
จนถงึวนัท่ี 30 มิถุนายน 2546

2.! ชํ าระคาเชากอนวันท่ี 5 ของทุกเดือน
-  คาเชารายเดือน 73,388.00 บาท
-  คาบรกิารรายเดือน 82,561.50 บาท

3.! เงนิคามัดจํ าเชาจํ านวน 220,164 บาท
และคาบริการจํ านวน 247,684.50 บาท
ผูใหเชาจะถือไดตลอดอายุสัญญาเชา
เพือ่เปนหลักประกัน

4.! เงนิคามัดจํ าดังกลาวจะคืนใหผูเชาภายใน
90 วัน หลังจากสัญญาเชาหมดอายุ โดยไมมี
ดอกเบี้ย

5.! ผูเชามีสิทธิท่ีจะตอสัญญาเชาไดอีก 3 ป
โดยเขียนเปนลายลักษณอักษรถึงผูเชาไม
นอยกวา 6 เดือน กอนสัญญาเชาจะหมดอายุ

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ขาพเจาในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวของกับรายการระหวางกันดังกลาวขางตน 
และมีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม นอกจากนี้สัญญาของทั้งสองบริษัท
ไดรับการบริการและมีเงื่อนไขเหมือนผูเชารายอื่นทั่วไป
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11.1.2! เงินกูยืมจากบริษัทที่เกี่ยวของ

บริษัทในฐานะผูกูยืมเงินมีเงินกูกับบริษัทท่ีเก่ียวของ ดังน้ี

ชื่อ ความสัมพันธ จ ํานวนเงนิ
(ลานบาท)

(1 ม.ค.–31 ธ.ค. 43)

จ ํานวนเงนิ
(ลานบาท)

(1 ม.ค.–31 ธ.ค. 44)

ลักษณะ
รายการ

อัตรา
ดอกเบี้ย
(% ตอป)

เง่ือนไข

ธนาคารกรุงเทพ
จํ ากัด (มหาชน)

กลุมโสภณพนิช (ซ่ึง
เกีย่วของกับผูถือหุน
และกรรมการบริษัท)
เปนกลุมผูถือหุนราย
ใหญในธนาคาร

400.77 476.96 เงนิใหกูยืมเพื่อซื้อที่
ดินและดํ าเนินการ
กอสรางโรงงาน

MLR และ
MLR + 0.5%

1.!ใชท่ีดินและส่ิงปลูก
สรางเปนหลักทรัพย
ค้ํ าประกัน

2.!ชํ าระคืนเงินกูเปนราย
6 เดือน  เดือนสุดทาย
ท่ีตองชํ าระคืน คือ
สิงหาคม 2551

ธนาคารกรุงเทพ
จํ ากัด (มหาชน)

กลุมโสภณพนิช (ซ่ึง
เกีย่วของกับผูถือหุน
และกรรมการบริษัท)
เปนกลุมผูถือหุนราย
ใหญในธนาคาร

8.23 20.11 เงินเบิกเกินบัญชี MOR 1.!ใชท่ีดินและส่ิงปลูก
สรางเปนหลักทรัพย
ค้ํ าประกัน

บริษัทเงินทุน
บัวหลวง จํ ากัด

ธนาคารกรุงเทพ
จํ ากัด (มหาชน) เปน
ผูถือหุนรายใหญใน
บริษัทเงินทุน บัว
หลวง จํ ากัด

30.00 30.00 เงนิใหกูยืมเพื่อใฃ
เปนเงนิทุนหมนุ
เวียน

MLRBBL+ 0.5% 1.!ใชท่ีดินและส่ิงปลูก
สรางเปนหลักทรัพย
ค้ํ าประกัน

2.!ชํ าระคืนเงินกูเปนราย
3 เดือน  เดือนสุดทาย
ท่ีตองชํ าระคืน คือ
สิงหาคม 2547

หมายเหตุ : นอกจากน้ี ในป 2543 และ 2544 บริษัทยังมีดอกเบี้ยคางจายจํ านวน 1.49 ลานบาท และ 1.82 ลานบาท ซึ่งเปดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินแลว

บริษัทไดทํ าการขยายธุรกิจอยางรวดเร็วซึ่งจ ําเปนตองอาศัยเงินทุนเปนจํ านวนมาก การกูยืมจากธนาคารกรุงเทพเพียงแหง
เดียวจึงไมเพียงพอ  ดังน้ัน บริษัทจึงไดทํ าการเจรจากูยืมเงินจากธนาคารและสถาบันการเงินแหงอืน่ ๆ เพิ่มขึ้น อันไดแก ธนาคาร ดีบีเอส
ไทยทนุ จํ ากัด (มหาชน)  ธนาคารไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน)  ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน)  บริษัทเงินทุน ทิสโก จํ ากัด (มหาชน)
และบริษัทเงินทุน บัวหลวง จํ ากัด ท้ังน้ี เงื่อนไขตาง ๆ ในสัญญากูเงินจากสถาบันการเงินดังกลาว โดยทั่วไปเปนเงื่อนไขที่ใกลเคียงกับสัญญา
ท่ีบริษัทฯ ทํ ากับ ธนาคารกรงุเทพ จํ ากัด (มหาชน) และบริษัทเงินทุน บัวหลวง จํ ากัด

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ขาพเจาในฐานะกรรมการอิสระของบริษัท ไดพิจารณาขอมูลท่ีเก่ียวของกับรายการระหวางกันดังกลาวขางตน และมคีวาม
เห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการที่มีความสมเหตุสมผล  นอกจากน้ี อัตราดอกเบี้ยที่ตองชํ าระเปนอัตราที่เหมาะสมภายใต
เงื่อนไขและหลักทรัพยคํ้ าประกันท่ีปฏิบัติท่ัวไป

11.2! ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผล

การทํ ารายการระหวางกันเปนความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และถือวาเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจท่ัวไป และบริษัทไดจายคาตอบแทนในราคาตลาดท่ียุติธรรม ท้ังน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นในการทํ ารายการไวแลวขางตน
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11.3! มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ํารายการระหวางกัน

ท่ีผานมา กรรมการตัวแทนของผูถือหุนรายใหญของบริษัทไดมีสวนรวมในการอนุมัติในการทํ ารายการระหวางกันดังกลาว
เน่ืองจาก ณ ขณะน้ัน บริษัทมีสภาพเปนบริษัทจํ ากัด และไมมีขอบังคับเกี่ยวกับการท ํารายการระหวางกันในขอบังคับบริษัท อยางไรก็ตาม
ในการทํ ารายการระหวางกันแตละครั้ง ไดมีการนํ าเสนอใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยใหกรรมการคํ านึงถึงผลประโยชน
สูงสุดของบริษัทเปนหลัก อีกท้ังบริษัทมีกรรมการตัวแทนจากผูถือหุนรายใหญรายอ่ืนๆ เขารวมพิจารณา เพื่อคานอ ํานาจการตัดสินใจ
ระหวางกัน ไมใหผลประโยชนไปตกอยูกับผูถือหุนรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ

สํ าหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต ภายหลังบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนแลว บริษัท
จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลกัทรพัย และขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง หรือขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพย โดยผูท่ีมี
สวนไดเสียในการทํ ารายการใดๆ ไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการท ํารายการน้ันๆ ท้ังน้ี บริษัทไดกํ าหนดมาตรการดังกลาวในคูมือบริษัทแลว

11.4! นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต

ในอนาคต รายการระหวางกันดังกลาวจะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง โดยบริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบเปน
ผูรับผิดชอบดูแลและพิจารณาการเปดเผยขอมูลของบริษัทในกรณีที่เกิดรายการเกี่ยวโยง หรอืรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน
ใหมีความถูกตองและครบถวน นอกจากน้ี บริษัทมีมาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต เปนไปดังน้ี

-! ดํ าเนินการใหเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติท่ัวไป
-! อนุมัติการทํ ารายการระหวางกันโดยคณะกรรมการ
-! เปดเผยรายการท่ีเก่ียวโยงกันตามกฎระเบียบของสํ านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
-! เปดเผยตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกํ าหนดโดยสมาคมนักบัญชี

มาตรการคุมครองผูลงทุน

-! บริษัทมีขอกํ าหนดท่ีชัดเจนเก่ียวกับรายการระหวางกันในขอบังคับบริษัท โดยกรรมการซึ่งมีสวนไดเสียในเรื่องใด ไมมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น

-! บริษัทจะเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกัน พรอมทั้งเหตุผลในการเลือกท ํารายการดังกลาวตอท่ีประชุม
ผูถือหุนของบริษัทในรายงานประจํ าป


