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11.0 รายการระหวางกัน

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2545 และ 31 มีนาคม 2546 บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยง ดังน้ี

11.1! รายการระหวางกัน

จ ํานวนเงนิ (ลานบาท)บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ
ป 2545 3 เดือนแรก

ป 2546
บริษัท เอสวีโอเอ จํ ากัด
(มหาชน)

ผูถือหุนใหญของบริษัทถือหุนคิดเปนรอยละ
54.10 และมีกรรมการผูมีอํ านาจลงนาม
รวมกันกับบริษัท จํ านวน  2 ทาน

- ซ้ือสินคากลุมคอมพิวเตอร พริน้เตอร
แอ็กเซสเซอรี ่คาอะไหลและบริการ เปนตน

- ยอดเจาหน้ีคงคาง

151.33

15.51

42.79

22.41
- ขายสินคากลุมคอมพิวเตอร พริน้เตอร
แอ็กเซสเซอรี ่คาอะไหลและบริการ เปนตน

- ยอดลูกหน้ีคงคาง

5.06

0.31

1.18

0.60
- คาใชจายดานตลาดอ่ืนๆ
- ซ้ือสินคากลุมพร้ินเตอร

0.1
 -

--บริษัท คอมปดิจิต ซีสเท็ม
จํ ากัด

ในป 2544 เปนผูถือหุนของบริษัทรอยละ
 7.5 ปจจุบัน บริษัท คอมปดิจิต ซิสเท็ม ไม
ถือหุนในไอที ซิต้ีแลว - ขายสินคากลุมคอมพิวเตอร พริน้เตอร และ

แอ็กเซสเซอรี ่เปนตน
- ยอดลูกหน้ีคงคาง

7.70

-

--

บริษัท กลุมแอดวานซ
รีเสิรช จํ ากัด

นายมนิทร อิงคธเนศ ซึ่งเปนกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามของบริษัท เปนผูถือหุน
รายใหญรอยละ 53.28 และกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามในบริษัทกลุมแอดวานซ รเีสิรช

- ขายสินคากลุมพริน้เตอรและแอ็กเซส
เซอรี่ เปนตน

- ยอดลูกหน้ีคงคาง

0.06

-

0.001

0.001

บริษัท ซากุระ
อินเตอรเนต จํ ากัด

นายมนิทร อิงคธเนศ เปนกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามของบริษัท และของ ซากุระ
อินเตอรเนต

- ขายสินคากลุมพริน้เตอรและแอ็กเซส
เซอรี่ เปนตน

- ยอดลูกหน้ีคงคาง

0.12

0.01

0.017

-

บริษัท คอรแอนดพีค
จํ ากัด

นายมนิทร อิงคธเนศ ซึ่งเปนกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามของบริษัท เปนผูถือหุนทาง
ตรงรอยละ 3.55 และและทางออมผานกลุม
แอดวานซรเีสิรชรอยละ 51 และเปน
กรรมการผูมีอํ านาจลงนามของคอรแอนด
พีค

- คาใชจายคาโฆษณา
- ยอดเจาหน้ีคงคาง

7.31
1.36

0.81
0.87

บริษัท เอ อาร อินฟอรเม
ช่ัน แอนด พับลิเคชั่น
จํ ากัด

นายมนิทร อิงคธเนศ ซึ่งเปนกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามของบริษัท ถือหุนทางตรง
4.99% และทางออมผานแอดวานซรีเสิรช
90% และเปนกรรมการผูมีอ ํานาจลงนาม
ในบริษัท เอ อาร อินฟอรเมช่ัน แอนด พับลิ
เคช่ัน

- คาใชจายดานตลาดอ่ืนๆ
- ยอดเจาหน้ีคงคาง

  1.73
-

0.78
0.334

บริษัท เอเน็ต จํ ากัด นายมนิทร อิงคธเนศ ซึ่งเปนกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามของบริษัท  เปนผูถือหุน
 0.17%  และกรรมการผูมีอ ํานาจลงนาม
ของเอเน็ต

- ซ้ือสินคากลุมคอมพิวเตอรและแอ็กเซสเซอร่ี
- คาบริการอินเตอรเน็ต
- ยอดเจาหน้ีคงคาง

 1.52
0.09
0.02

0.53
0.01
0.58
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จ ํานวนเงนิ (ลานบาท)บุคคลท่ีอาจมี
ความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ
ป 2545 3 เดือนแรก

ป 2546
บริษัท เออาร บิซิเนส
เพรส จํ ากัด

นายมนิทร อิงคธเนศ ซึ่งเปนกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามของบริษัท เปนผูถือหุน
รายใหญรอยละ 53.28 และกรรมการผูมี
อํ านาจลงนามในบริษัท เออารบิซิเนส เพรส
จํ ากัด

- คาใชจายดานตลาดอ่ืนๆ
- ยอดเจาหน้ีคงคาง

  0.05
-

-
-

บริษัท นิวซิต้ี (กรุงเทพ)
จํ ากัด (มหาชน)

นายบุญปกรณ โชควัฒนา ซึ่งเปนกรรมการผู
มีอํ านาจลงนามของบริษัทเปนผูถือหุนรอย
ละ 0.42 และเปนกรรมการที่มีอ ํานาจลงนาม
ของบริษัท นิวซิต้ี  และเปนผูถือหุน

- ขายสินคากลุมพริน้เตอรและแอ็กเซส
เซอรี่ เปนตน

- ยอดลูกหน้ีคงคาง

-

-

0.025

0.01

ความเห็นของกรรมการตรวจสอบ

ขาพเจาในฐานะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณาขอมูลที่เกี่ยวของกับรายการระหวางกันดังกลาวขางตน และมี
ความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามราคาตลาดหรือราคายุติธรรม  และไมมีความแตก
ตางจากการขายหรือซื้อกับบุคคลภายนอกอื่น

11.2! ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผล

การทํ ารายการระหวางกันเปนความจํ าเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และถือวาเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจท่ัวไป และบริษัทไดจายคาตอบแทนในราคาตลาดท่ียุติธรรม ท้ังน้ี คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นในการทํ ารายการไวแลวขางตน

11.3! มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการท ํารายการระหวางกัน

สํ าหรับขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต ภายหลังจากท่ีบริษัทไดแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนและ/หรอื
เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแลว  บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง หรือขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพย โดยรายการท่ีกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนอันใดกับบริษัท ใหบุคคลน้ันๆ ไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการท ํารายการน้ันๆ ท้ังน้ี ในขอบังคับของบริษัทไดมี
การกํ าหนดในเรื่องการเขาทํ ารายการท่ีเก่ียวโยงกันและการไดมาจํ าหนายไปซ่ึงสินทรพัยของบริษัทไวแลว เวนแตเปนการอนุมัติรายการท่ีเปน
ลักษณะการดํ าเนินธุรกรรมการคาปกติทั่วไปของบริษัท  ท้ังน้ี บริษัทไดมีการกํ าหนดขอบเขต อํ านาจ ในการอนุมัติไวอยางชัดเจน

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต

บริษัทคาดวารายการระหวางกันดังกลาวจะยังคงเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคต เนื่องจากรายการระหวางกันของบริษัทและ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  ท้ังน้ี บริษัทไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบใหเปนผูด ําเนิน
การตรวจสอบและพิจารณาเปดเผยขอมูลของรายการระหวางกันหรือรายการท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนใหมีความถูกตองและ
ครบถวน ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง หรือขอก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตลอดจนการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเก่ียวโยงและการไดมาหรือจํ าหนายทรพัยสิน และ
ตามมาตราฐานการบัญชีที่ก ําหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย ท้ังน้ี คณะกรรมการตรวจสอบจะทํ างาน
รวมกับผูสอบบัญชีของบริษัท
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มาตรการคุมครองผูลงทุน

บริษัทมีขอกํ าหนดท่ีชัดเจนเก่ียวกับรายการระหวางกันและการไดมาหรือจํ าหนายทรัพยสินของบริษัทในขอบังคับบริษัท โดย
กํ าหนดใหกรรมการ หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอันใด ไมมีสิทธิออกเสียงอนุมัติใน
เรื่องนั้นๆ เวนแตเปนการอนุมัติรายการที่เปนลักษณะการด ําเนินธุรกรรมการคาปกติท่ัวไปของบริษัทท่ีกํ าหนดกรอบการพิจารณาไวชัดเจน
แลว นอกจากน้ี บริษัทกํ าหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของรายการและพิจารณา
เปดเผยรายละเอียดของรายการในรายงานประจํ าปของบริษัท

ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะจัดหาผูเช่ียว-
ชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียงกับรายการระหวางกันดังกลาว  เพื่อประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผูถือหุนของบริษัท แลวแตกรณี


