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11. รายการระหวางกัน

11.1  บริษัทฯ มีรายการระหวางกันบริษัทยอย, บริษัทที่เกี่ยวของ และบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
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บคุคล/นิติบุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม

ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดของรายการ ความจํ าเปน / หมายเหตุ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบ

บริษัท โอเรียลทัล โพสต
จํ ากัด

บริษัทรวม
(บริษัทฯ ถือหุน

33.33%)

รับจางงานตัดตอหลังการถายทํ า (Post Production) จากบริษัทฯ
โดยคิดคาบริการเปนจํ านวน 9.58 ลานบาท

การใชบริการตัดตอหลังการ
ถายทํ ากับบริษัท โอเรียลทัล
โพสต จํ ากัด เปนการดํ าเนิน
งานตามปกติ เนื่องจากเปน
บริษัทที่มีอุปกรณที่สนับสนุนกิจ
กรรมดังกลาวใหมีคุณภาพ
นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดรับสิทธิ
พิเศษทั้งในดานเวลา และราคา
จากการที่บริษัทฯ เปนผูรวมทุน
ในบริษัทดังกลาว

สมเหตุสมผล และเปนการเกื้อกูลกัน

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการและรอง
กรรมการผูจัดการ
สายสนับสนุน
ปฏิบัติการ

เปนเจาหนี้เงินกูของ บริษัท แฟทแมน แอนด ลิตเติ้ลบอย จํ ากัด โดย
ณ วันที ่30 กันยายน 2545 บริษัทมียอดคางชํ าระจํ านวน 0.45 ลาน
บาท ทีอ่ตัราดอกเบี้ย 12.0 % ตอป และมีดอกเบี้ยคางชํ าระจํ านวน
23,178.05 บาท

เพื่อสนับสนุนสภาพคลองของ
บริษัทในกรณีเรงดวน ซึ่งการ
กูยืมดังกลาวรวดเร็ว สะดวก
กวาการกูยืมจากแหลงเงินทุน
ภายนอก

เปนการสนับสนุนการดํ าเนินธุรกิจของ
บริษัทและมีความสมเหตุสมผล

บริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทน
เมนท จํ ากัด

บริษัทยอย (บริษัท
ฯ ถือหุน 87.99%)

เปนลกูหนีเ้งินกูของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 มียอด
คางชํ าระจํ านวน 7.21 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ย 9.75% ตอป และมี
ดอกเบี้ยคางชํ าระจํ านวน 53,200.27 บาท

เพื่อสนับสนุนสภาพคลองภาย
ในกลุมแม็ทชิ่ง

เปนการสนับสนุนธุรกิจของบริษัทในกลุม
และมีความสมเหตุสมผล
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บคุคล/นิติบุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม

ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดของรายการ ความจํ าเปน / หมายเหตุ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบ

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการและรอง
กรรมการผูจัดการ
สายสนับสนุน
ปฏิบัติการ

เปนเจาหนี้เงินกูของบริษัท แม็ทชิ่ง เอ็นเตอรเทนเมนท จํ ากัด  โดย ณ
วันที ่30 กันยายน 2545 บริษัทมียอดคางชํ าระจํ านวน 1.33 ลาน
บาท โดยไมคิดดอกเบี้ย และไมมีการทํ าสัญญา

เนื่องจากบริษัทขาดสภาพ
คลอง ทํ าใหกรรมการมีความจํ า
เปนตองชํ าระคาใชจายแกคู
สญัญาในตางประเทศไปกอน

เปนการสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ควรจัด
ท ําสัญญาใหถูกตอง และคิดอัตราดอก
เบี้ยในระดับที่เหมาะสม

นายสมบุญ ชีวสุทธานนท กรรมการและรอง
กรรมการผูจัดการ
สายสนับสนุน
ปฏิบัติการ

เปนเจาหนี้เงินกูยืมของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 มี
ยอดคางชํ าระจํ านวน 1.05 ลานบาท โดยไมคิดอัตราดอกเบี้ย

เพื่อสนับสนุนสภาพคลองของ
บริษัทฯ ซึ่งการกูยืมดังกลาว
รวดเร็ว สะดวกกวาการกูยืม
จากแหลงเงินทุนภายนอก

เปนการสนับสนุนการดํ าเนินธุรกิจของ
บริษัท

นายสมชาย ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ เปนเจาหนี้เงินกูยืมของบริษัทฯ โดย ณ วันที่ 30 กันยายน 2545 มี
ยอดคางชํ าระจํ านวน 30,000 บาท โดยไมคิดอัตราดอกเบี้ย

เพื่อสนับสนุนสภาพคลองของ
บริษัทฯในกรณีเรงดวน ซึ่งการ
กูยืมดังกลาวรวดเร็ว สะดวก
กวาการกูยืมจากแหลงเงินทุน
ภายนอก

เปนการสนับสนุนการดํ าเนินธุรกิจของ
บริษัท
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บคุคล/นิติบุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม

ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดของรายการ ความจํ าเปน / หมายเหตุ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจ
สอบ

นายสมชาย ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ นายสมชาย ชีวสุทธานนท ไดทํ าสัญญาเชาบานเลขที่ 305/10 ซ.วร
รักษ ถ.สุโขทัย แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พื้นที่ประมาณ
300 ตรว. กอนที่จะมีการกอตั้งบริษัทฯ และภายหลังนายสมชาย ได
น ําทรัพยสินดังกลาวมาเปนอาคารสํ านักงานของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ
เปนผูชํ าระคาเชาทรัพยสินดังกลาวโดยตรงแกผูใหเชา ปจจุบันคาเชา
เดือนละ 46,224 บาทตอเดือน ทั้งนี้บริษัทฯ ไดพยายามเจรจาเพื่อแก
ไขสัญญาใหเปนไปตามการชํ าระคาเชา แตผูใหเชาตั้งเงื่อนไขเรียก
รองคาเชาเพิ่มอยางมีนัยสํ าคัญ บริษัทฯ เห็นวาเปนการเพิ่มภาระแก
บริษัทฯ โดยไมจํ าเปน เนื่องจากบริษัทฯ ไดมีการทํ ารายการบันทึก
บญัชโีดยถกูตอง และบริษัทฯ ไมมีคาตอบแทนใหแกนายสมชาย ชีว
สทุธานนท ในการทํ าสัญญาดังกลาว จึงยังคงสัญญาเชาระหวางนาย
สมชาย ชีวสุทธานนท กับผูใหเชา โดยสัญญาดังกลาวจะสิ้นสุดในวัน
ที ่14 กุมภาพันธ พ.ศ. 2550

การเปลี่ยนสัญญาเชา มีผลทํ า
ใหบริษัทฯ มีภาระคาเชาเพิ่มขึ้น
บริษัทฯ จึงยังคงสัญญาดัง
กลาวใหเปนสัญญาระหวาง
นายสมชาย ชีวสุทธานนท กับผู
ใหเชา

การเปลี่ยนสัญญาเชาใหถูกตองมีผลตอ
ภาระคาใชจายของบริษัทฯที่เพิ่มสูงขึ้น ที่
ผานมาบริษัทฯ เปนผูใชประโยชนจาก
ทรัพยสินดังกลาว และมีการลงบัญชีอยาง
ถกูตอง

นายสมชาย ชีวสุทธานนท กรรมการผูจัดการ นายสมชาย ชีวสุทธานนท เปนผูใหเชาทรัพยสินบานเลขที่ 305/5 ซ.
วรรักษ ถ. สุโขทัย ดุสิต กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนที่ตั้งสํ านักงานของ
บริษัทฯ โดยคิดคาเชา เดือนละ 80,000 บาท รวมเปนคาใชจายใน
งวดบญัชีป 2545 ทั้งสิ้น 960,000 บาท

ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจ
ของบริษัท แม็ทชิ่ง สตูดิโอ
จํ ากัด (มหาชน)

เปนรายการที่สนับสนุนการดํ าเนินธุรกิจ
ของบริษัทฯ โดยสัญญาเชาคิดราคาที่
เหมาะสม ซึ่งหากเปรียบเทียบกับคาเชา
ในพื้นที่ใกลเคียงแลว อยูในระดับราคาที่
ตํ่ ากวา
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บคุคล/นิติบุคคลที่มีผล
ประโยชนรวม

ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดของรายการ ความจํ าเปน / หมายเหตุ ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ กรรมการ 1) นางศริิเพ็ญ ศศินมานพ เปนผูใหบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยเชาบานเลขที่ 173/13-14 ซ. พหลโยธิน 44 ถ. พหลโยธิน
จตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยคิดคาเชาเดือนละ 50,000 บาท รวม
เปนคาใชจายในงวดบัญชีป 2545 ทั้งสิ้น 600,000 บาท โดย ณ วันที่
30 กนัยายน 2545 มียอดคางชํ าระจํ านวน 450,000 บาท
2) นางกิมฮวย อยูสมบูรณ มารดาของนางศิริเพ็ญ ศศินมานพ เปน
ผูใหบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย เชาที่ดินรวม 2 โฉนด
เลขที ่39485 และ 39488 เนื้อที่ 202 และ 203 ตรว. ตามลํ าดับ โดย
คิดคาเชาในอัตรา 31, 578.94 บาทตอเดือน รวมเปนคาใชจายใน
งวดบญัชีป 2545 ทั้งสิ้น 378,947.28 บาท

ใชเปนสถานที่ประกอบธุรกิจ
ของบริษัท เกียรเฮด จํ ากัด

เปนรายการที่สมเหตุสมผล และสัญญา
ราคาเชามีราคาที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับคาเชาในพื้นที่ใกลเคียง

นางศิริเพ็ญ ศศินมานพ กรรมการ เปนเจาหนี้เงินกูของ บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด โดย ณ วันที 30
กนัยายน 2545 มียอดหนี้คงคาง 3.0 ลานบาท ที่อัตราดอกเบี้ย
11.5% ตอป โดยมีดอกเบี้ยคางชํ าระจํ านวน 28,750 บาท

เพื่อสนับสนุนสภาพคลองของ
บริษัท เกียรเฮด จํ ากัด และ
สะดวก รวดเร็วกวาจากแหลง
เงินทุนภายนอก

เปนการสนับสนุนการดํ าเนินงานของธุรกิจ
และมีความสมเหตุสมผล
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11.2  ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นในเรื่องการใหเชาทรัพยสินของกรรมการและบุคคลที่เกี่ยวของแกบริษัทฯ และ

บริษัทยอย เปนการเอื้อประโยชนแกบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งเปนรายการที่สมเหตุสมผล สํ าหรับรายการกูยืมระหวาง
บริษัทในกลุมบริษัทฯ และกรรมการที่เกี่ยวของ เปนไปเพื่อการสนับสนุนสภาพคลองของธุรกิจ และเปนการสนับสนุน
การดํ าเนินธุรกิจของกลุมบริษัท ในสวนของรายการการคาระหวางบริษัทฯ และบริษัทรวม ถือเปนการคาปกติ และเปน
การเอื้อประโยชนแกบริษัทฯ โดยคณะกรรมการมีความเห็นวาเปนรายการสมเหตุสมผล และเปนการเกื้อกูลกันระหวาง
กลุมบริษัท

11.3  มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
กรณีที่รายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนมีสวนได

สวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการ
พิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความ
เห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี

11.4  นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการะหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ คาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก เนื่องจากรายการระหวางกันของบริษัทฯ และบริษัท

ยอยเปนไปตามการคาปกติ ซึ่งบริษัทฯ ยังคงยึดถือนโยบายที่จะดํ าเนินการใหรายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตาม
ลักษณะธุรกิจการคาปกติทั่วไป ทั้งนี้บริษัทฯ จะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ หรือผูเชี่ยวชาญ
อิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการดวย
โดยรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คํ าส่ัง หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม
ตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือจํ าหนายทรัพย
สินที่สํ าคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ตามมาตรฐานการบัญชีที่กํ าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแหงประเทศไทย

สํ าหรับรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยที่เกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคตนั้น บริษัทฯ คาดวาจะไมมีรายการดังกลาวเกิดขึ้น
หลังนํ าบริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย แตหากเกิดรายการดังกลาวในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหมีการทํ า
สัญญาใหถูกตอง และจะใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของ
รายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท
ฯ จะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนํ า
ไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ


