สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

11. รายการระหวางกัน
กอนการปรับโครงสรางการถือหุนในเดือน มีนาคม 2545 EGV มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง แตเมื่อการปรับโครงสรางดังกลาวแลวเสร็จในเดือนมิถุนายน 2545 รายการระหวางกัน
ไดลดลงอยางมีนยั สําคัญ คงเหลือเพียงรายการลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน ซึ่งเปนผลสืบเนื่องมาจากสัญญาที่กิจการที่เกี่ยวของกันนั้นๆทํากับบุคคลภายนอกและยังมีผลบังคับใชอยู รายละเอียดของรายการระหวาง
กันในชวงปบัญชี 2545 และงวด 9 เดือนแรก สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2546 สรุปไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
1. Village Roadshow
(Thailand) Pty. Ltd.
(“VRT”)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 25 ต.ค. 2544
มูลคารายการ
- VRT ถือหุน EGV ในสัดสวนรอยละ 50.00 (ทั้งนี้ ดอกเบี้ยจาย
ในเดือน มี.ค. 2545 VRT ไดขายหุนทั้งหมดใน - EGV และ EGVE กูยืมเงินจาก VRT จํานวน 144.50 ลานบาท โดยการออกตั๋วสัญญาใช
EGV ใหแกนายวิชัย พูลวรลักษณ)
เงิน กําหนดชําระเมื่อทวงถาม ในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.25 แตไมเกินรอยละ
- Village Roadshow Limited (ผูถือหุนรายใหญของ
15.00 ตอป โดย ณ วันที่ 25 พ.ค. 2545 EGV และ EGVE ไดชําระคืนเงินกูดังกลาว
VRT ซึ่งถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00) มี
ครบทั้งจํานวน
กรรมการรวมกับ EGV ไดแก นายปเตอร เอ็ดวิน ฝู
และนายเกรแฮม วิลเลี่ยม เบอรก

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545
งวด 9 เดือนแรกสิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546
8.00

-

หมายเหตุ นอกจากการกูยืมเงินจาก VRT ตามที่กลาวมาขางตน EGV ไดวาจางให VRT เปนผูใหคําปรึกษาดานการบริหาร การบริการการเงิน การตลาด การสงเสริมการขาย และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย EGV จะตองชําระ
คาธรรมเนียมการจัดการและใหคําปรึกษา ในอัตรารอยละ 1.25 ของรายไดจากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรในแตละป ซึ่ง EGV ไดชําระคาธรรมเนียมดังกลาวใหแก Village Cinemas International Pty. Limited (“VCI”)
เนื่องจาก Village Roadshow Limited (“VRL”) ซึ่งถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 ทั้งใน VRT และ VCI มีนโยบายที่กําหนดให VRT รับผิดชอบการดําเนินงาน และการบริหารตางๆ สําหรับการลงทุนในตางประเทศ
สวน VCI รับผิดชอบเกี่ยวกับการรับจายเงินทั้งหมดสําหรับรายการที่เกิดขึ้นจากการลงทุนในตางประเทศ ดังนั้น EGV จึงไดชําระคาธรรมเนียมการจัดการและใหคําปรึกษาแก VCI แทนที่จะชําระให VRT โดยมูลคาของ
คาธรรมเนียมการจัดการและใหคําปรึกษาจายดังกลาวปรากฏรวมอยูในมูลคารายการที่ EGV ทํากับ VCI ดังที่จะกลาวตอไปอยางไรก็ตาม EGV และ VRT ไดดําเนินการยกเลิกสัญญาดังกลาวแลวในเดือน เม.ย. 2545
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สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
2.บจ. เอ็นเตอรเทน
เธียเตอรส เน็ตเวิรค
(“ETN”)

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2545
- มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน ไดแก นายวิชัย
พูลวรลักษณซึ่งถือหุน EGV และ ETN ใน
สัดสวนรอยละ 50.00 และ 55.00 ตามลําดับ
- ETN เปนผูถือหุนรายใหญของ EGV ซึ่งถือหุนใน
สัดสวนรอยละ 49.00 (ทั้งนี้ ปจจุบัน ETN ไมได
ถือหุนใน EGV แตอยางใด)
- นายวิสูตร พูลวรลักษณ ซึ่งเปนกรรมการใน
EGV ไดถือหุน ETN ในสัดสวนรอยละ 25.00
(ทั้งนี้ ปจจุบัน นายวิสูตร พูลวรลักษณ ไมไดถือ
หุนใน ETN และไมไดเปนกรรมการใน EGV แต
อยางใด)

มูลคารายการ
คาธรรมเนียมการจัดการและใหคําปรึกษาจาย
- ในวันที่ 1 มิ.ย. 2541 EGV และ EGVE ไดทําสัญญาวาจางให ETN ซึ่งเปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญและประสบการณในการบริหารโรงภาพยนตรมาเปนเวลานาน ทั้งยังเปนผูใหบริการดาน
การจัดการตางๆ เชน บริการใหคําปรึกษาดานการบริหาร การบริการการเงิน การตลาด การ
สงเสริมการขาย งานเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการเจรจาตอรองกับผูใหเชาพื้นที่ โดยแตละ
บริษัทตองชําระคาธรรมเนียมการจัดการและใหคําปรึกษา ใหแก ETN ในอัตรารอยละ 2.50
ของรายไดจากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรในแตละป อยางไรก็ตาม ในวันที่ 1 มี.ค. 2545
EGV และ EGVE ไดทําหนังสือถึง ETN เพื่อขอยกเลิกสัญญาวาจางดังกลาวขางตน โดยมีผล
ตั้งแตวันที่ 1 เม.ย. 2545 เปนตนไป
ดอกเบี้ยจาย
- EGV และ EGVE กูยืมเงินจาก ETN จํานวน 144.84 ลานบาทโดยการออกตั๋วสัญญาใชเงิน
กําหนดชําระเมื่อทวงถาม ในอัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.25 แตไมเกินรอยละ 15.00 ตอ
ป โดย ณ วันที่ 25 พ.ค. 2545 EGV และ EGVE ไดชาระคื
ํ นเงินกูครบทั้งจํานวน
การซื้อหุน EGVX
- ในเดือน มิ.ย. 2545 ETN ไดขายหุน EGVX ที่ถืออยูทั้งหมดใหแก EGV ในราคาตามมูลคาที่
ตราไวคือหุนละ 10.00 บาท
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มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545
งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546
11.60

-

8.00

-

24.50

-

สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ

3.นายวิชัย พูลวรลักษณ ณ วันที่ 30 เม.ย. 2545
และนางนลินรัตน
- นายวิชัย
พูลวรลักษณ
นางนลินรัตน
พูลวรลักษณ
พูลวรลักษณ และผูที่เกี่ยวของตามมาตรา 258
ของบุคคลดังกลาว ถือหุน EGV รวมกันใน
สัดสวนรอยละ 99.00
- นายวิชัย พูลวรลักษณ เปนกรรมการ และ
ประธานกรรมการบริหารใน EGV
- นางนลินรัตน พูลวรลักษณ เปนกรรมการและ
ผูบริหารใน EGV

ลักษณะรายการ

การคํ้าประกัน
- ณ วันที่ 25 เม.ย. 2545 นายวิชัย พูลวรลักษณ และนางนลินรัตน พูลวรลักษณ ไดทําสัญญา
คําประกั
้
นเงินกูที่ EGV กูจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) ในวงเงิน 530.00 ลาน
บาท โดยไมคิดคาธรรมเนียมการคํ้าประกันแตอยางใด
การซื้อหุน EGVX
- ในเดือน มิ.ย. 2545 นายวิชัย พูลวรลักษณ ไดขายหุน EGVX ที่ถืออยูทั้งหมดใหแก EGV ใน
ราคาตามมูลคาที่ตราไวคือหุนละ 10.00 บาท

หนาที่ 43

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545
งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546

สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
4. EGVX/1

/1

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 25 ต.ค. 2544
- มีผูถือหุนรายใหญรวมกัน ไดแก ETN (ซึ่งถือหุน
EGV และ EGVX ในสัดสวนรอยละ 49.00)
(ทั้งนี้ ในเดือน มิ.ย. 2545 ETN ไดขายหุนทั้ง
หมดใน EGVX ใหแก EGV)

มูลคารายการ
ดอกเบี้ยจาย
- EGVF ซึ่งเปนบริษัทยอยของ EGV กูยืมเงินจาก EGVX จํานวน 46.50 ลานบาท ในอัตรา
ดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป ครบกําหนดชําระในวันที่ 30 มิ.ย. 2546
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ
- เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2540 EGVX ไดทําสัญญาวาจางให EGV ทําหนาที่เปนผูใหบริการดานการ
บริหารงานรวมถึงใหคาแนะนํ
ํ
า คําปรึกษา และความชวยเหลือดานงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และงานบํารุงรักษาอุปกรณคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีโรงภาพยนตร โดย EGV จะไดรับคาจาง
เทากับรอยละ 5.00 ของรายไดจากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรและจําหนายอาหาร ของ
โรงภาพยนตรของ EGVX ทุกแหงในแตละป ซึ่งเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2544 ไดปรับลดอัตราคา
ธรรมเนียมดังกลาวลงเหลือรอยละ 1.00 ของรายไดจากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรและ
จําหนายอาหารของโรงภาพยนตรของ EGVX ทุกแหงในแตละป และในวันที่ 25 มิ.ย. 2545 ได
ปรับคาธรรมเนียมดังกลาวใหเปนอัตราคงที่เดือนละ 1,500,000 บาท ซึ่งจะมีผลตั้งแตวันที่ 1
ก.ค. 2545 – 30 มิ.ย. 2546
รายไดดอกเบี้ยรับ
- เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2545 EGVX ไดทําสัญญากูยืมเงินจาก EGV ในวงเงิน 134.07 ลานบาท
โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR ลบรอยละ 0.25 ตอป ครบกําหนดชําระในวันที่ 30 มิ.ย. 2546

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2545 EGV ไดเขาซื้อหุน EGVX ในสัดสวนรอยละ 99.99 จาก
EGVF จึงไมปรากฏเปนรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงอีกตอไป

VRT

และ

ETN

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545
งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546
3.00

-/1

1.40

-

0.80

-/1

สงผลให EGVX เปลี่ยนสถานะจากบริษัทที่เกี่ยวของเปนบริษัทยอย ดังนั้นรายการที่เกิดขึ้นระหวาง EGV
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EGVX

และ

สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
5.บจ. มูฟวี่ วอลค
อินเตอรเนชั่นแนล
(“MWI”)

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 30 เม.ย. 2545
มูลคารายการ
- นายวิชัย
พูลวรลักษณ
และนางนลินรัตน ซื้อทรัพยสิน
พูลวรลักษณ ถือหุน MWI ในสัดสวนรอยละ - เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2545 EGV ซื้อทรัพยสินในบริเวณ Movie Walk ของสาขา EGV ซีคอน จาก
90.00 และ รอยละ 10.00 ตามลําดับ
MWI และรับโอนสิทธิบนพื้นที่เชาดังกลาวโดย EGV ไดจายเงินคาซื้อทรัพยสินพรอมกับรับโอนสิทธิ
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายวิชัย พูลวรลักษณ
บนพื้นที่เชาดังกลาวตามมูลคาที่บริษัท ทบทวี แอพไพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
และนางนลินรัตน พูลวรลักษณ
ประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ประเมินไว ณ วันที่ 13 พ.ค.
2545
มูลคารายการคงคาง
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ในวันที่ EGV ซื้อทรัพยสินจาก MWI ดังกลาวขางตนนั้น EGV และ MWI ไดตกลงให MWI เปนผูเก็บ
คาเชาจากผูเชาพื้นที่ในบริเวณ Movie Walk แทน EGV ตอไปจนกวาอายุสัญญาระหวาง MWI และ
ผูเชาพื้นที่จะสิ้นสุดลง

6.บจ. มูฟวี่ วอลค
ดิสคัฟเวอรี่
(“MWD”)

ณ วันที่ 9 พ.ค. 2545
มูลคารายการ
- นายวิชัย พูลวรลักษณ และ นางนลินรัตน ซื้อทรัพยสิน
พูลวรลักษณ ถือหุน MWD ในสัดสวนรอยละ - เมื่อวันที่ 16 พ.ค. 2545 EGV ซื้อทรัพยสินในบริเวณ Movie Walk ของสาขาแกรนด EGV จาก
80.00 และ รอยละ 5.00 ตามลําดับ
MWD และรับโอนสิทธิบนพื้นที่เชาดังกลาวโดย EGV ไดจายเงินคาซื้อทรัพยสินพรอมกับรับโอนสิทธิ
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2545
บนพื้นที่เชาดังกลาวตามมูลคาที่บริษัท ทบทวี แอพไพรซัล แอนด เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัท
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายวิชัย พูลวรลักษณ
ประเมินมูลคาทรัพยสินที่ไดรับความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต. ประเมินไว ณ วันที่ 13 พ.ค.
และนางนลินรัตน พูลวรลักษณ
2545
มูลคารายการคงคาง
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- ในวันที่ EGV ซื้อทรัพยสินจาก MWD ดังกลาวขางตนนั้น EGV และ MWD ไดตกลงให MWD เปน
ผูเก็บคาเชาจากผูเชาพื้นที่ในบริเวณ Movie Walk แทน EGV ตอไปจนกวาอายุสัญญาระหวาง MWI
และผูเชาพื้นที่จะสิ้นสุดลง

หนาที่ 45

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545 งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546
24.53

-

1.04

-

32.60

-

1.63

1.05

สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
7.บจ. มิกซมีเดีย
(“MM”)

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 15 พ.ค. 2545
มูลคารายการ
- นายวิชัย พูลวรลักษณ และ นางนลินรัตน รายไดคาโฆษณาในโรงภาพยนตร
พูลวรลักษณถือหุน MM ในสัดสวนรอยละ 74.00 - EGV EGVE EGVX และ EGVF ตางไดตกลงมอบสิทธิในการขายโฆษณาที่จะฉายในโรง
และรอยละ 1.00 ตามลําดับ
ภาพยนตรของทั้ง 4 บริษัท ใหแก MM โดยมีระยะเวลาตั้งแต 1 ก.ค. 2541–30 มิ.ย. 2546 โดย
ณ วันที่ 30 เม.ย. 2545
MM จะตองจายคาธรรมเนียมสําหรับสิทธิดังกลาว และสวนแบงรายไดคาโฆษณาอีกรอยละ 35.00
- มีกรรมการรวมกันไดแก นายวิชัย พูลวรลักษณ
ของรายไดคาโฆษณาที่ MM ไดรับหลังจากหักคาธรรมเนียมสําหรับสิทธิในการขายโฆษณา ใหแก
และ นางนลินรัตน พูลวรลักษณ
EGV EGVE EGVX และ EGVF อยางไรก็ตาม เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2545 EGV EGVE EGVX
และ EGVF ไดยกเลิกการใหสิทธิในการโฆษณาดังกลาวแก MM โดย EGV EGVE EGVX และ
EGVF จะดําเนินการเอง
มูลคารายการคงคาง
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน
- เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 2545 EGV ตกลงให MM เปนผูรับชําระคาจางโฆษณา และอื่นๆ แทน EGV
สําหรับในกรณีที่สัญญาจางทําสื่อโฆษณาระหวาง MM กับผูวาจางโฆษณาในโรงภาพยนตร ยังไม
ดําเนินการเปลี่ยนคูสัญญา หรือกรณีที่ผูวาจางไมประสงคจะทําสัญญาฉบับใหม

หนาที่ 46

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545 งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546
14.00

-

10.80

18.58

สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
8. Village Cinemas
International Pty. Limited
(“VCI”)
(เดิมชื่อ Village
Roadshow International
Pty. Ltd.)

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ
ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2544
- VRT ซึ่งเปนผูถือหุนรายใหญของ

ลักษณะรายการ

EGV

มี
Village Roadshow Limited (“VRL”) เปน
ผูถือหุนรายใหญเชนเดียวกับ VCI โดย
VRL ถือหุนในสัดสวนรอยละ 100.00 ทั้ง
ใน VRT และ VCI
ณ วันที่ 20 ก.พ. 2544
- นายคริสโตเฟอร จอหน แกลลาเฮอร ซึ่ง
เปน Chief Executive Officer ของ VCI
และ นายเคิรค ซีเนียร ซึ่งเปน Chief
Financial Officer ของ VCI เปนกรรมการ
ใน EGV

มูลคารายการ
คาธรรมเนียมการจัดการและใหคําปรึกษาจาย
- เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 2541 EGV และ EGVE ไดทําสัญญาวาจางให VCI ซึ่งเปนบริษัทที่มีความ
ชํานาญและประสบการณในการบริหารโรงภาพยนตรในประเทศออสเตรเลียมาเปนเวลานาน เปน
ผูใหคําปรึกษาดานการบริหาร การบริการการเงิน การตลาด การสงเสริมการขาย และงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ โดยแตละบริษัทตองชําระคาธรรมเนียมในอัตรารอยละ 1.25 ของรายได
จากการจําหนายบัตรชมภาพยนตรในแตละปใหแก VCI อยางไรก็ตาม สัญญานี้ไดถูกยกเลิกไปใน
เดือนเม.ย. 2545
สวนแบงรายไดสนับสนุนการขาย
- VCI ไดปนสวนแบงรายไดสนับสนุนการขายใหแก EGV ซึ่ง VCI ไดรับมาจากผูผลิตเครื่องดื่มราย
หนึ่งเพื่อเปนการสนับสนุนการขายเครื่องดื่มและสินคาของผูผลิตรายดังกลาวในโรงภาพยนตรซึ่ง
บริหารและควบคุมโดยกลุม EGV

9. บจ. ไทเอ็นเตอรเทนเมนท ณ วันที่ 30 เม.ย. 2545
มูลคารายการ
(“TAI”)
- กลุมนายวิสูตร พูลวรลักษณ ถือหุน TAI คาลิขสิทธิ์ฟลมภาพยนตร
ในสัดสวนรอยละ 99.99 โดยนายวิสูตร - TAI เปนหนึ่งในตัวแทนจําหนายภาพยนตรที่จัดหาภาพยนตรใหกับ EGV และ EGVE โดย EGV
พูลวรลักษณ
เปนพี่ชายของนายวิชัย
และ EGVE จะแบงรายไดใหกับ TAI ในอัตรารอยละ 40.00-55.00 ของรายไดจากการจําหนาย
พูลวรลักษณ
บัตรชมภาพยนตรที่ TAI จัดหามา การจัดหาภาพยนตรใหกับผูประกอบการโรงภาพยนตร เปน
- มีกรรมการรวมกัน ไดแก นายวิสูตร
ธุรกิจปกติของ TAI โดยสวนแบงรายไดที่ EGV และ EGVE แบงใหกับ TAI อยูในอัตราที่ใกลเคียง
พูลวรลักษณ
กับอัตราที่กลุม EGV แบงใหกับตัวแทนจําหนายภาพยนตรในประเทศรายอื่นๆ

/1

รวมคาธรรมเนียมการจัดการและใหคําปรึกษาที่ EGV ชําระใหแก VRT ตามสัญญา Consulting Service Agreement ดวย
หนาที่ 47

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545 งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546
11.50/1

-

12.50

-

8.80

-

สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บุคคลที่อาจมีความ
ขัดแยง
10. บจ. ท็อปพอยท
คอรปอเรชั่น
(ท็อปพอยท)

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 29 เมษายน 2545
มูลคารายการ
- นางนลินรัตน พูลวรลักษณ ถือหุน รายไดคาโฆษณาในโรงภาพยนตร
ท็อปพอยท ในสัดสวนรอยละ 16.00
- เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2546 ท็อปพอยท ไดทําสัญญาวาจางฉายภาพยนตรโฆษณาในโรงภาพยนตร กับ
EGV โดยมีระยะเวลาตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. – 31 มี.ค. 2546 โดย EGV คิดคาโฆษณาในอัตราเดียว
กันกับที่คิดกับลูกคาภายนอกรายอื่น
รายไดคาสนับสนุนสงเสริมการขาย
- เมื่อวันที่ 1 ม.ค. 2546 ท็อปพอยท ไดทําสัญญาใหการสนับสนุน EGV ในการกอสรางและตกแตง
โรงภาพยนตรแบบไดรฟ-อิน ที่สาขา EGV ซีคอนสแควร เปนจํานวน 12.00 ลานบาท โดย EGV
ไดตกลงใหท็อปพอยทจัดกิจกรรมสงเสริมการขายในโรงภาพยนตรดังกลาวไดตั้งแตวันที่ 1 ม.ค. –
31 มี.ค. 2546
มูลคารายการคงคาง
ลูกหนี้กิจการที่เกี่ยวของกัน

มูลคาของรายการระหวางกัน (ลานบาท)
ปบัญชี 2545 งวด 9 เดือนแรก สิ้นสุด
วันที่ 31 มี.ค. 2546
-

3.00

12.00

12.00

หนาที่ 48

สวนที่ 2 หัวขอที่ 11 รายการระหวางกัน

บริษัท อีจีวี เอ็นเตอรเทนเมนท จํากัด (มหาชน)

สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง
และรายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันทั้ง 2 ประเภทเปนดังนี้
1. รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง
EGV

จะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสําหรับรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง เชน การตกลง
อัตราสวนแบงรายไดที่กลุม EGV ตองชําระใหกับตัวแทนจําหนายภาพยนตร หรือการใหบริการโฆษณาที่มีการกําหนด
อัตราคาบริการเปนมาตรฐาน เปนตน โดยมีการระบุเงื่อนไขการดําเนินการสําหรับแตละรายการใหเปนไปตามเงื่อนไข
การคาทั่วไป และเปนไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบได โดยนําเสนอใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณา
ตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้นตามระยะเวลาที่คณะ
กรรมการตรวจสอบเห็นสมควร
2. รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว
EGV

จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว
หาก
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น ทาง EGV จะจัดใหมีบุคคลที่มี
ความรูค วามชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระ
จากบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบหรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู  ค วามชํ านาญพิ เ ศษจะถู ก นํ าไปใช ป ระกอบกการตั ด สิ น ใจของ
คณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี
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