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11. รายการระหวางกัน
11.1 รายการระหวางกัน
ในป 2544 และตั้งแต 1 มกราคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2545 บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้

มลูคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)บุคคลที่อาจมีการขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ
2544 1 ม.ค.45 – 30 มิ.ย.45

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

บริษัท ซี.เอ็ม.เรสเตอรองท จํ ากัด
(“CMR”)

เปนบริษัทที่ นายชาญ อสิสระ
และนายสงกรานต อสิสระเปน
กรรมการและผูถือหุนใหญ

ลูกหนี้การคา ยอดคางชํ าระทั้งสิ้น
7.94 ลานบาท บริษัทไดทํ าการตั้ง
สํ ารองคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7.40
ลานบาท คงเหลือเปนยอดลูกหนี้
การคาสุทธิ 0.54 ลานบาท

เงินมัดจํ าคาเชา 0.54 ลานบาท ซึ่ง
บริษัทไดรับจาก CMR ตอนทํ า
สัญญา

0.54

0.54

0.54

0.54

เนื่องดวย CMR ประสบปญหาทาง
สภาพคลองทํ าใหไมสามารถจายชํ าระคาเชา
ไดเปนเวลาเกินกวา 12 เดือน อยางไรก็ตาม
ณ 20 กนัยายน 2545 CMR ไดเจรจาขอ
ประนอมหนี้กับบริษัท โดยบริษัทยินยอมใหมี
การ Hair cut  ยอดหนี้ทั้งจํ านวน พรอมทั้ง
ทํ าสัญญาการเชาใหมโดยกํ าหนดใหมีการคิด
คาเชาและคาบริการในรูปแบบของสวนแบง
รายได ทั้งนี้ดวยเหตุผลในเชิงธุรกิจเนือ่งจาก
การเชาพื้นที่ของ CMR ถือไดวาเปนพื้นที่
สงเสริมการขายใหบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและ
พิจารณารายการระหวางกันดังกลาวแลวมี
ความเห็นวาการ Hair cut ยอดหนี้จํ านวน
7.40 ลานบาทมีความเหมาะสมและกอใหเกิด
ประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัทตาม
เหตุผลขางตน
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มลูคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)บุคคลที่อาจมีการขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ
2544 1 ม.ค.45 – 30 มิ.ย.45

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

เงินทดรองจายกรรมการ กรรมการผูจัดการ บริษัทไดจายเงินทดรองจายใหแก
นายสงกรานต อิสสระ เพื่อใชใน
กิจการบริษัท เชน การรับรอง
ลูกคาและการเดินทางเพื่อศึกษา
โครงการตางๆ สํ าหรับโครงการใน
อนาคต

0.16 0.86 ณ 30 กันยายน 2545 ไดมีการชํ าระบัญชี
เงินทดรองจายจํ านวน 0.86 ลานบาทคืนทัง้
จํ านวนแลว

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและ
พิจารณารายการดังกลาวแลวเห็นวาเปนไป
ตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไปและ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
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รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงที่เกิดขึ้นตั้งแต 1 กรกฎาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2545

บุคคลที่อาจมีการขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มลูคาของรายการระหวางกัน
1 ก.ค.45 – 30 ก.ย.45

(ลานบาท)

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

บริษัท ซี.เอ็ม.เรสเตอรองท จํ ากัด
(“CMR”)

เปนบริษัทที่ นายชาญ อิสสระ
และ นายสงกรานต อสิสระเปน
กรรมการและผูถือหุนใหญ

ลูกหนี้การคา (บริษัทไดบันทึก
คาไฟฟาและคาโทรศัพทคางรับ
เปนลูกหนี้การคา)

คาไฟฟา

คาใชจายอื่น

0.10

0.08

0.03

ตั้งแตเดือนตุลาคม 2545 บริษัทไดทํ าสัญญาเชาใหม
กับ CMR โดยคดิอัตราคาเชาในรูปแบบสวนแบงราย
ได โดยมีสูตรการคํ านวณเทากับรอยละ 2 ของรายได

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณา
รายการระหวางกันดังกลาวแลวมีความเห็นวาการคิด
อัตราคาเชาและคาบริการซึ่งคํ านวณโดยสูตรตาม
สญัญาเชาใหมเปนอัตราที่เหมาะสม กอใหเกิด
ประโยชนตอการดํ าเนินธุรกิจของบริษัท ทัง้นี้อัตรา
คาไฟฟาและคาโทรศัพทที่คิดระหวางกันจะคิดใน
อัตราตลาดที่บริษัทใชโดยปกติกับลูกคาทั่วไป ซึ่งราย
การระหวางกันดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอการ
ดํ าเนินธุรกิจของบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.เอช.ดีเวลลอปเมนท
จํ ากัด (“CIH”)

เปนบริษัทที่ นายสงกรานต  
อิสสระ ซึ่งเปนกรรมการใน
บริษัทไปเปนกรรมการ

คาเชาและคาบริการ

ลูกหนี้การคา       (บริษัทบันทึก
คาคูสายโทรศัพทคางรับเปนลูกหนี้
การคา)

คาคูสายโทรศัพท

0.29

0.08

0.08

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณา
รายการดังกลาวแลวมีความเห็นวาอัตราคาเชาและคา
บริการและอัตราคาคูสายโทรศัพทที่คิดระหวางกัน
เปนอัตราตลาดที่บริษัทใชโดยปกติกับลูกคาทั่วไป 
ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวกอใหเกิดประโยชนตอ
บริษัท
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บุคคลที่อาจมีการขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะของรายการ มลูคาของรายการระหวางกัน
1 ก.ค.45 – 30 ก.ย.45

(ลานบาท)

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํ ากัด
(“CIP”)

ผูถือหุนใหญของบริษัท CIP ไดวาจางบริษัทใหบริหาร
โครงการนวภูมิ โดยมีระยะเวลาใน
การวาจาง ตั้งแต 1 มกราคม 2545
ถงึ 31 ธันวาคม 2545      อยางไร
ก็ตามโครงการดังกลาวไดสิ้นสุด
แลว

20 อัตราคาบริหารเทากับ 20 ลานบาท

คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณา
รายการระหวางกันดังกลาวแลวมีความเห็นวาเปน
การคิดคาบริการอัตราที่ เหมาะสมและกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอบริษัท

บริษัท ซี.ไอ.พร็อพเพอตี้ จํ ากัด
(“CIP”)

ผูถือหุนใหญของบริษัท บรษิัทไดซื้อหุนบริษัท อินเตอร
เนชั่นแนล รีซอรท ดีเวลลอปเมนท
จํ ากัด (“IRD”) จาก CIP เมื่อวันที่
2 กันยายน 2545

183.4 คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณา
รายการดังกลาวแลวมีความเห็นวาเปนรายการที่
เหมาะสมและก อใหเกิดผลประโยชนต อบริษัท  
เนื่องจาก IRD เปนบริษัทที่มีที่ดินจํ านวน 1,400 ไร
ตั้งอยูใกลสนามบินสุวรรณภูมิ ซึ่งถือไดวามศีักยภาพ
สํ าหรับการพัฒนาในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบมีความเห็นเกี่ยวกับการเขาซื้อหุน IRD
จาก CIP วาบริษัทไดทํ าการซื้อหุนในราคาที่ยุติธรรม
โดยบริษัทไดทํ าการซื้อที่ราคาหุนละ 53 บาท ซึ่งเปน
ราคา Adjusted Book Value คํ านวณจากมูลคาบัญชี
ณ 31 ธันวาคม 2544 และไดปรับปรุงราคาที่ดินจาก
ราคาตามบัญชีเปนราคาตลาด โดยใชราคาตลาด ณ
มถินุายน 2545 (ราคาตลาดลาสุดที่ไดมีการซื้อขาย)

บริษัท อินเตอรเนชั่นแนล รีซอรท
ดีเวลลอปเมนท จํ ากัด (“IRD”)

เปนบริษัทที่ นายชาญ อิสสระ
และนายสงกรานต  อสิสระซึ่ง
เปนกรรมการและผูถือหุนของ
บ ริ ษั ทไปเป นกรรมการผู มี
อํ านาจ

บริษัทไดรับจางบริหารดานการเงิน
และการบัญชีรวมถึงการจัดการ
ดานธุรการของ IRD โดยไดลงนาม
ในสัญญาวาจางเมื่อ 6 พฤศจิกายน
2545

0.16* คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและพิจารณา
รายการดังกลาวแลวมีความเห็นวารายการดังกลาว
เปนรายการที่เหมาะสมและกอใหเกิดประโยชนตอ
บรษิัท ทั้งนี้อัตราคาบริหารงานที่คิดระหวางกันเปน
ไปตามอัตราตลาด

* รายการเกิดหลัง 30 ก.ย.45
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11.2 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
การทํ ารายการระหวางกันนั้นมีความสมเหตุสมผลและจํ าเปน เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท โดย

คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวาการทํ ารายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจโดยทั่วไป 
และคาตอบแทนที่ไดรับและชํ าระนั้นเปนราคาตลาดที่เหมาะสม

11.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
การทํ ารายการระหวางกัน จะตองมีการเสนอใหแกที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา โดยตองมีคณะ

กรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพ่ือพิจารณาและอนุมัติการทํ ารายการระหวางกันดวย ซึ่งรายการระหวางกัน
ดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง
หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทั้งนี้ ผูบริหารหรือผูถือหุนที่มีสวนไดสวนเสียในรายการ
ระหวางกันจะไมมีสวนในการอนุมัติ

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกัน
บริษัทมีนโยบายดํ าเนินการสํ าหรับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในอนาคต โดยบริษัทจะกํ าหนดเงื่อนไข

ตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไปในราคาตลาดที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับราคา อัตราคาตอบแทน รวมท้ังความจํ าเปนและความเหมาะสมของรายการนั้นๆ

หากมีรายการระหวางกันของบริษัทเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนไดสวน
เสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ังหรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือ
จํ าหนายทรัพยสินที่สํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย  โดยบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญใน
การพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน
ตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจาก
ผูสอบบัญชีของบริษัท
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