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11. รายการระหวางกัน 
 
11.1 รายละเอียดของรายการระหวางกัน  

ในระหวางปที่ผานมาบริษัทและบริษัทยอย มีรายการธุรกิจที่สําคัญกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน และมีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํา
รายการตางๆ ดังนี้   

บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ ลักษณะของ รายละเอียด และนโยบาย มูลคารายการ (ลานบาท) ความจําเปนและ 
ที่อาจมีความขัดแยง  รายการ กําหนดราคา ป  2546 ความสมเหตุสมผล 

    2545 ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มิ.ย.  
ผูบริหารหลัก 3 ทาน 
นายนพดล, นายพิเชษฐ,   
นายธวัช 
 

กรรมการ และผูถือหุนรวม
รอยละ 63.70 ของทุนเรียก
ชําระแลวของบริษัท 

บริษัทกูยืมเงินจากผู
ถือหุน 

ในป พ.ศ. 2545 เงินกูยืม
ดังกลาวไมมีการคิดดอกเบี้ย
ในป พ.ศ. 2546 กําหนดให
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
3.00 
 

30.41 42.57 20.23 เพื่ อ ใช เป น เ งิ นทุน ในการ
ดํ า เ นิ น กิ จ ก า ร  มี ค ว า ม
เหมาะสมเนื่องจากคลองตัว
กวาการกูยืมเงินจากสถาบัน
กา ร เ งิ นและมี ต นทุ นทาง
การเงินที่ต่ํากวา  

ผูถือหุนรายอื่นๆ     4.95 6.93 3.29  
บริษัท เคลียร ชาแนล 
อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด 

ผูถือหุนบริษัท มาสเตอร 
แอนด มอร (บริษัทยอย) ใน
สัดสวนรอยละ 49 ของทุน
เรียกชําระแลวของบริษัท
ยอย 

บริษัทยอยกูยืมจากผู
ถือหุน โดยแบง
สัดสวนเงินกูยืมตาม
สัดสวนการถือหุน 
 

ในป พ.ศ. 2545 กําหนดให
คิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 
10  ตอป 
ในป พ.ศ. 2546 กําหนดให
คิดดอกเบี้ยในอัตรา MLR 
บวกรอยละ 2 ตอป 

33.32 27.93 27.93 เพื่อใชในการกอสรางสื่อปาย
โฆษณาของบริษัทยอย  มี
ความเหมาะสมเนื่ องจาก
คลองตัวกวากรณีที่บ ริษัท
ย อ ย จ ะ ทํ า ก า ร กู ยื ม เ งิ น
โดยตรงจากสถาบันการเงิน 
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บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ ลักษณะของ รายละเอียด และนโยบาย มูลคารายการ (ลานบาท) ความจําเปนและ 
ที่อาจมีความขัดแยง  รายการ กําหนดราคา ป  2546 ความสมเหตุสมผล 

    2545 ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มิ.ย.  
บจก. อิงคเจ็ท อิมเมสเจส
(ประเทศไทย) 

นายนพดล ซึ่งเปนกรรมการ
ของบริษัท ดํารงตําแหนง
เปนกรรมการ 

บริษัทเชาตึกบริเวณ 
ถนนวิภาวดี  พื้ นที่ 
2,000 ตรม. เพื่อใช
เปนสถานที่ประกอบ
สื่อปายโฆษณา   
และแบ ง ใหบ ริษั ท
ร วม เช าพื้ นที่  325 
ตรม. 
สัญญาเชาอายุ 3 ป 
ครบกําหนด 31 ธ.ค. 
2548  

100 บาท/ตรม./เดือน ซึ่งสูง
กวาราคาที่บริษัททําการเชา
จากเจาของตึกที่ราคา  40 
บาท/ตรม./เดือน เนื่องจาก
บริษัทมีการลงทุนปรับปรุง
พื้นที่ใหเชา ใหมีสภาพพรอม
ใชงาน  รวมทั้ ง สิ่งอํานวย
ความสะดวกตางๆ  

0.39 0.10 
 

0.24 เปนการแบงเชาพื้นที่ใหแก
บ ริ ษั ท ร ว ม  เ นื่ อ ง จ า ก ใ น
ช ว ง แ ร ก บ ริ ษั ท มี ค ว า ม
จําเปนตองใชพื้นที่ทั้งตึกเพื่อ
ใช เก็บ สินค าและอุปกรณ 
ภายหลังมีการปรับปรุงระบบ
จัดเก็บ จึงมีพื้นที่เหลือ และ
สามารถแบงพื้นที่บางสวนให
บริษัทรวมได ซึ่งสามารถชวย
ลดภาระตนทุนของบริษัทได 

  บริษัทจางบริษัทรวม
ผ ลิตภาพ โฆษณา
เพื่อติดตั้งบนสื่อปาย
โฆษณาของบริษัท 

เปนราคาที่ไมมีความ
แตกตางจากการวาจาง
ผูผลิตรายอื่น  

14.45 2.63 7.17 เปนไปตามการดําเนินธุรกิจ
ตามปกติ ซึ่งการใหบริษัทรวม
เปนผูผลิตนั้น  ทําใหบริษัท
สามารถควบคุมคุณภาพงาน
และระยะเวลาในการผลิตได
ดีขึ้น  
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บุคคล/นิติบุคคล ความสัมพันธ ลักษณะของ รายละเอียด และนโยบาย มูลคารายการ (ลานบาท) ความจําเปนและ 
ที่อาจมีความขัดแยง  รายการ กําหนดราคา ป  2546 ความสมเหตุสมผล 

    2545 ม.ค.-มี.ค. ม.ค.-มิ.ย.  
บจก. แลนดี้ ดีเวลลอป
เมนท 

นายนพดล, นายพิเชษฐ, 
นายธวัช ซึ่งเปนกรรมการ
ของบริษัทถือหุนรอยละ 
20.55, 34.87, 34.67 
ตามลําดับ 

บริษัททําการเชา
พื้นที่ ตึกแลนดี้-
มาสเตอร 
พื้นที่ 988.76 ตรม.   
สัญญาเชามีอายุ 3 ป 
ครบกําหนด 31 ส.ค. 
2547 

164 บาท/ตร.ม./เดือน 
และคาไฟฟาประมาณ 
45,000 บาท/เดือน 

 

2.52 0.63 1.31 เ ป น ก า ร เ ช า พื้ น ที่  เ พื่ อ
ประกอบธุรกิจตามปกติ โดย
ร า ค า ค า เ ช า ไ ม มี ค ว า ม
แตกตางกับผูเชารายอื่น 

บจก. ไดอิจิ เฮาส นายนพดล, นายพิเชษฐ,   
นายธวัช ซึ่งเปนกรรมการ
ของบริษัทถือหุนรอยละ 
9.30, 38.70, 36.70 
ตามลําดับ 
นายพิเชษฐ และนายธวัช 
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการ 

บริษัทใหเชาสื่อปาย
โฆษณาประเภท 
Billboard  

ขึ้นอยูกับจุดติดตั้ง โดยเสนอ
ราคาในลักษณะเดียวกับ
ลูกคาอื่นทั่วไป 

0.29 0.07 1.53 เปนประกอบธุรกิจตามปกติ 
โ ด ย ร าคาค า เ ช า มี ค ว าม
สมเหตุสมผล 
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11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 
 
 ในการทํารายการระหวางกัน จะตองมีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดของบริษัท สําหรับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบัน กรรมการตรวจสอบของบริษัท ได
พิจารณาแลว เห็นวารายการดังกลาวเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดจาย หรือรับ
คาตอบแทนในราคายุติธรรม 
 การทํารายการระหวางกันในอนาคตจะขึ้นอยูกับเหตุผลและความจําเปน การจายและรับคาตอบแทนตอง
เปนไปตามราคายุติธรรมของตลาด และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 
 โดยในกรณีที่มีรายการดังกลาวเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาความจําเปนและความ
สมเหตุสมผลของรายการ และแจงความเห็นตอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 
 
11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 
 รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนเอง หรือ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัท และจะตองเปดเผยรายการดังกลาวตอ
คณะกรรมการตรวจสอบเพื่อพิจารณาใหความเห็นวารายการดังกลาวเปนรายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป 
และเปนไปในราคายุติธรรม และเสนอตอคณะกรรมการบริษัทพิจารณา นอกจากนี้บริษัทมีนโยบายที่จะไมให
กรรมการเปนผูค้ําประกันเงินกูยืมของบริษัท  
 ทั้งนี้บริษัทจะยึดแนวทางปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และ
ขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงปฏิบัติตามขอกําหนดใน
การเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยง และการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินของบริษัท หรือบริษัทยอย  
 
 ในสวนของรายการระหวางกันในปจจุบัน บริษัทมีนโยบายที่จะดําเนินการดังตอไปนี้ 

เงินใหกูยืมจากผูถือหุน บริษัทมีนโยบายที่จะลดสัดสวนเงินใหกูยืมจากผูถือหุน
ลง โดยคาดวาณ ส้ินป 2546 จะไมมียอดคงคางดังกลาว 

การใหบริษัทรวมเชาพื้นที่สํานักงาน บริษัทคาดวาจะยังคงใหบริษัทรวมเชาพื้นที่สํานักงาน ณ 
ตึก บริเวณถนนวิภาวดีตอไป 

การผลิตภาพ ในกรณีที่เปนงานภาพพิมพที่บริษัทรวมสามารถทําการ
ผลิตได บริษัทยังคงจะสงมอบงานให เนื่องจากมีความ
คลองตัวในการควบคุมงานและระยะเวลาในการผลิต 

 
 




