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รายการระหวางกัน

รายละเอียดของรายการระหวางกันระหวางบริษัทฯ กับบริษัทยอย และบริษัทยอยกับบริษทั ยอยปรากฏในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินรวมสําหรับป สิน้ สุด ณ 31 ธันวาคม 2545
ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอย มีรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นตามปกติธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2545 ดังตอไปนี้

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บจ. เชษฐโชติศักดิ์

ความสัมพันธ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ
19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ
และเปนกรรมการและผูถ อื หุน รอยละ 18.70 ของทุนชําระแลว
ของ บจ. เชษฐโชติศักดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถ อื หุน รอยละ
6.90 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ
และเปนกรรมการและผูถ อื หุน รอยละ 14.50 ของทุนชําระแลว
ของ บจ. เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถือหุนรอยละ
19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ
และเปนผูถือหุนรอยละ 14.35 ของทุนชําระแลวของบจ. เชษฐ
โชติศกั ดิ์
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เปนกรรมการและผูถ อื หุน รอยละ 20.70 ของทุนชําระแลวของ
บริษัทฯ
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
เปนกรรมการและผูถ อื หุน 19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์
เปนกรรมการและผูถ อื หุน 6.90 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ
นายสุวัฒน เชษฐโชติศักดิ์
เปนกรรมการและผูถ อื หุน 19.32 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ
หมายเหตุ สัดสวนการถือหุนของบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในบริษัทฯ เปนขอมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2546
11.1

ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา
การกําหนดราคาของรายการดังตอไปนี้ เปนไปตามราคาตลาดและมีเงื่อนไขไมแตกตางจากบุคคลภายนอก

11.1.1 คาเชาอาคารสํานักงาน
ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดชําระคาเชาอาคารสํานักงาน คาบริการสวนกลางและคาสาธารณูปโภคใหแก
บจ. เชษฐโชติศักดิ์ และนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ เปนจํานวน 47.24 ลานบาท และ 1.78 ลานบาท ตามลําดับ
ทั้งนี้ บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยงขางตนไดเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางสําหรับอาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1 และ
อาคารเชษฐโชติศกั ดิ์ 2 ในอัตรา 270 บาทตอตารางเมตร และเรียกเก็บคาเชาและคาบริการสวนกลางแบบเหมารวม สําหรับ
อาคารอื่นๆที่ใชประกอบธุรกิจของบริษัทยอย
ซึ่งอัตราดังกลาวมีความสมเหตุสมผลเมื่อเทียบกับคาเชาอาคารในบริ เวณ
ใกลเคียงซึ่งคิดอัตราการเชาในอัตรา 280-460 บาทตอตารางเมตร ในสวนของการคิดคาสาธารณูปโภคซึง่ ประกอบดวยคาน้ํา

สวนที่ 2 หนา 53

บริษัท อาร.เอส. โปรโมชั่น จํากัด (มหาชน)

สวนที่ 2 รายละเอียดบริษัทที่ออกหลักทรัพย

และคาไฟฟานั้น จะใชหลักการกําหนดราคาจากตนทุนบวกเพิม่ รอยละ 10 และเรียกเก็บตามอัตราสวนพื้นที่เชา โดยสัญญาเชา
ที่ทํากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีรายละเอียดตอไปนี้

คาเชา คาบริการและ
คาสาธารณูปโภค/
เดือน (บาท)
1,187,617

ผูใหเชา/
ผูเชาชวง

ผูเชา

พืน้ ที่
(ตรม.)

1. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 1
เลขที่ 419/1 ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม. /
พืน้ ทีร่ วม 4,831ตรม.

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บริษัทฯ

3,611
192

61,646

90

30,715

2. อาคารเชษฐโชติศักดิ์ 2
เลขที่ 419/2 ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม. /
พืน้ ทีร่ วม 8,323 ตรม.

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. อาร เอส ฟลม
แอนด ดิสทริบวิ ชัน่
บจ. เมจิค
แอ็ดเวอรเทนเมนท
บริษัทฯ

1,294

472,677

บจ. เค. มาสเตอร

2,798

933,683

บจ. สกาย-ไฮ
เน็ตเวิรค
บจ. บางกอก
ออรกาไนเซอร
บจ. สครีน เฮด

420

136,309

420

129,467

140

54,920

บจ. อาร สยาม

125

42,592

บจ. รักษเสียง

160

52,042

บจ. เรด เซลเลอร

110

38,542

บจ. ร็อกสกิน

140

46,642

บจ. อาร.เอส.
เทเลวิชั่น
บจ. อะลาดินเฮาส

450

139,007

130

44,597

อาคาร/ที่ตั้ง

3. อาคารเลขที่ 164/74
บจ. เชษฐโชติศักดิ์
ซอยลาดพราว 1 เขตจตุจักร กทม.
4. อาคารเลขที่ 203/34-36
นายเกรียงไกร
ซอยลาดพราว 15
เชษฐโชติศักดิ์/
เขตจตุจักร กทม.
บจ. เชษฐโชติศักดิ์
5. อาคารเลขที่ 203/18-20
ซอยลาดพราว 15
เขตจตุจักร กทม.

นายเกรียงไกร
เชษฐโชติศักดิ์/
บจ.เชษฐโชติศักดิ์

บจ. อาร. เอส. สตูดิโอ เหมารวม

350,000

บจ. ชาโดว
เอ็นเตอรเทนเมนท
บจ. อาวอง

เหมารวม

126,000

เหมารวม

40,000

บจ. จัดเก็บ
ลิขสิทธิไ์ ทย

เหมารวม

168,000

ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการเชาอาคารในขอ 1-3 มีอายุของสัญญาเชาตั้งแต 1 มกราคม –
31 ธันวาคม 2545 และอาคารในขอ 4-5 มีอายุของสัญญาเชาตั้งแต 1 กันยายน-31 ธันวาคม 2545
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ในป 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทาํ การตอสัญญาเชาดังกลาวขางตนตัง้ แต 1 เมษายน 2546 โดยกําหนดอายุ
ของสัญญาเปนเวลา 3 ป และมีนโยบายราคาที่เปนไปตามกลไกตลาดโดยจะขึ้นอัตราคาเชาไมเกิน รอยละ 10 ทั้งนี้ บจ. เค.
มาสเตอร บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น บจ. อะลาดิน เฮาส และ บจ. อาวอง จะไมตอ สัญญาเชาอาคารดังกลาวเมือ่ การกอสราง
อาคารแลวเสร็จตามรายละเอียดในขอ 5.2 บนที่ดินตามรายละเอียดในขอ 5.1 และ 11.1.2

11.1.2 คาเชาที่ดิน
ในป 2545 บริษทั ยอยไดชาํ ระคาเชาทีด่ นิ ใหแก บจ. เชษฐโชติศักดิ์ และนางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ จํานวน 1.06
ลานบาท และ 0.33 ลานบาท ตามลําดับ โดย บจ. เชษฐโชติศักดิ์ คิดคาเชาที่ดินในอัตราตารางวาละ 150-200 บาท และมี
กําหนดระยะเวลาเชา 1-3 ป สําหรับนางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์ คิดคาเชาที่ดินจากบริษัทฟลมเซิรฟ จํากัด ในอัตรา 28,000
บาทตอเดือน และมีกาํ หนดระยะเวลาเชา 2 ป ดังรายละเอียดตอไปนี้

ประเภท

ผูใหเชา

ผูเชา

อายุของสัญญา

คาเชา/เดือน
(บาท)

1. ทีด่ ิน 286 ตรว. ซอยลาดพราว 15

บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. พี.โอ.วี

ธันวาคม 45–

59,963

เขตจตุจักร กทม.

(พอยท ออฟ วิว)

กรกฎาคม 48

2. ทีด่ ิน 286 ตรว. ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. เรด ดรามา

ธันวาคม 45–

เขตจตุจักร กทม.

59,963

กรกฎาคม 48

3. ทีด่ นิ 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. นาคาเซีย

มกราคม 46-

80,000

กรกฎาคม 48

เขตจตุจักร กทม.
4. ทีด่ นิ 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. อาวอง

กุมภาพันธ 46-

80,000

กุมภาพันธ 49

เขตจตุจักร กทม.
5. ทีด่ นิ 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. อาร.เอส. เทเลวิชั่น

มีนาคม 46-

80,000

กรกฎาคม 48

เขตจตุจักร กทม.
6. ทีด่ นิ 500 ตรว. ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักดิ์

บจ. อะลาดิน เฮาส

มีนาคม 46-

80,000

กรกฎาคม 48

เขตจตุจักร กทม.
7. ทีด่ ิน 60 ตรว. ซอยลาดพราว 15 บจ. เชษฐโชติศักดิ์
เขตจตุจักร กทม.
8. ทีด่ ิน 134 ตรว. ซอยลาดพราว 15

นางสาวมาลี

เขตจตุจักร กทม.

เชษฐโชติศักดิ์

บจ. ชาโดว

มกราคม 46-

เอ็นเตอรเทนเมนท

ธันวาคม 46

บจ. ฟลมเซิรฟ

เมษายน 44–

5,000

28,000

เมษายน 46

หมายเหตุ: 1. บริษัทยอยในขอ 5-6 จะเริ่มเชาที่ดินจาก บจ. เชษฐโชติศักดิ์ ในเดือน มีนาคม 2546 เนือ่ งจากขณะ
นี้อยูในระหวางการกอสรางอาคารและที่จอดรถ
2. บริษัทยอยในขอ 8 ไดดําเนินการตอสัญญาแลว โดยมีอายุสัญญาตั้งแต เมษายน 2546 – เมษายน 2548
3. สิ่งปลูกสรางของบริษัทยอย (ตามที่ปรากฏในขอ 5.2) บนทีด่ นิ เชาในขอ 1-8 มีมูลคาไมสงู เนื่องจากลักษณะ
อาคารเปนสํานักงานและโกดังเก็บของ

11.1.3 คาซื้อทรัพยสินถาวร
ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยไดทําการซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ อุปกรณสํานักงาน เครื่องตกแตงและติดตั้ง
เครื่องใชสํานักงาน และยานพาหนะในราคาตามมูลคาบัญชี จาก บจ. เชษฐโชติศักดิ์ และนายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์ จํานวน
35.42 ลานบาท และ 27.90 ลานบาท ตามลําดับ ทัง้ นีก้ อ นทีจ่ ะมีการซือ้ ทรัพยสินถาวรดังกลาว บริษทั ฯ และบริษัทยอยไดใช
วิธีเชาเครื่องจักร อุปกรณและเครื่องใชสํานักงานจาก บจ. เชษฐโชติศักดิ์ โดยมีคา เชาจํานวน 7.65 ลานบาท ในป 2545
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11.1.4 เงินกูยืมจากกรรมการ

บริษทั

ผูใหกู

1. บริษัทฯ
2. บจ. เค. มาสเตอร
3. บจ. รักษเสียง
4. บจ. เรด เซลเลอร
5. บจ. ร็อกสกิน
6. บจ. อาร สยาม
7. บจ. จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย
8. บจ. อาร เอส ฟลม
แอนด ดิสทริบวิ ชัน่
9. บจ. อาวอง
10. บจ. ฟลมเซิรฟ
11. บจ. เรด ดรามา
12. บจ. พี.โอ.วี. (พอยท ออฟ วิว)
13. บจ. อาร.เอส. สตูดิโอ
14. บจ. บางกอก ออรกาไนเซอร
15. บจ. สครีน เฮด

นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายเกรียงไกร เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นางสาวมาลี เชษฐโชติศักดิ์
นายสุวฒ
ั น เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์
นายสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์

ยอดยกมา
มกราคม
2545
29,000
3,000
18,590
3,000
1,000
-

กูเพิ่ม
ระหวาง
งวด
47,000
75,000
9,000
9,000
4,000
4,000
10,000
800
11,200
25,000
8,500
3,000
4,500
500

(หนวย: พันบาท)
ยอด
ชําระคืน
ระหวาง คงเหลือ
2545
งวด
47,000
75,000
9,000
9,000
4,000
4,000
10,000
800
11,200
29,000
28,000
27,090
6,000
4,500
1,000
500
-

11.1.5 ดอกเบี้ยจาย
ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยชําระดอกเบีย้ เงินกูย มื จากกรรมการรวมทัง้ สิน้ 7.83 ลานบาท คิดอัตราดอกเบี้ย
รอยละ 8 กําหนดโดยตนทุนเงินกูยืมของผูใหกูเปนหลัก

11.2

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน

รายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ นัน้ มีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุด
ของบริษัทฯ โดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2546 ซึง่ มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย โดยให
ความเห็นวารายการระหวางกันทีเ่ กิดขึน้ ในป 2545 ระหวางบริษัทฯ และบริษัทยอยกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแยง เปนรายการ
ทีด่ าํ เนินตามธุรกิจปกติ ไมมีเงื่อนไขพิเศษ และไมมกี ารถายเทผลประโยชน ระหวางบริษัทฯ และผูท เ่ี กี่ยวของ การกําหนดราคา
อัตราคาธรรมเนียม และ/หรือ อัตราดอกเบีย้ เปนการกําหนดตามราคาทีส่ อดคลองกับอัตราปกติทส่ี ามารถเปรียบเทียบไดกบั
การทํารายการกับบุคคลอื่นที่ไมมีความเกี่ยวของกัน

11.3

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต

ทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2546 ในวันที่ 28 มกราคม 2546 ไดมมี ติกาํ หนดนโยบายการเขาทํา
รายการระหวางกันในอนาคตวาจะตองมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ
และ/หรือคณะกรรมการของบริษัทฯ
เกีย่ วกับความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขตางๆ ของรายการวาเปนไปตามเงื่อนไขทาง
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ธุรกิจปกติหรือไม และเมื่อบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทฯ จะตองดูแลให
บริษัทฯ ปฏิบตั ใิ หเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดรวมทั้งปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการ
เกีย่ วโยงและการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสนิ ทีส่ าํ คัญของบริษทั ฯ หรือบริษทั ยอยตามมาตรฐานบัญชีทก่ี ําหนดโดยสมาคม
นักบัญชี
ทัง้ นี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวน
ไดสว นเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาดูเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไป
ตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด
และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก
ในกรณีที่
คณะกรรมการตรวจสอบไมมคี วามชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่ อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะไดใหผเู ชี่ยวชาญอิสระ
หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพือ่ นําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการ และ/หรือ คณะกรรมการ และ/หรือ ผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
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