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11. รายการระหวางกัน
11.1 เปดเผยรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง
รายการระหวางบริษัท กับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวของ

มลูคาของรายการ
ระหวางกัน (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล

ท่ีมผีลประโยชนรวม
ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ

2545 ม.ค.– มิ.ย.
2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

1. บรษิัท โอเอไอ
แอสเสท จํ ากัด

ปจจุบันเปนบริษัทยอย

ณ วนัทํ ารายการ เปนบริษัท
ท่ีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(2) รายไดคางรับ

12.00

12.00

22.50

-

คํ านวณจากตนทุนบวกกํ าไรท่ีเหมาะสม 
(Cost Plus)
รายไดคาท่ีปรึกษาและการจัดการคาง
รับ

2. บริษัท อัพคันทรี่
แลนด จํ ากัด

ปจจุบัน เปนบริษัทยอย

ณ วนัทํ ารายการ เปนบริษัท
ท่ีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(2) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

(3) รายไดดอกเบี้ยรับ

21.00

21.00

0.004

21.00

3.75

-

คํ านวณจากตนทุนบวกกํ าไรท่ีเหมาะสม 
(Cost Plus)
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาท่ีปรึกษา
และการจัดการ
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ยืมระยะสั้น 
โดยคิดตามอัตราตลาดเปนการใหกูยืม
ระหวางงวดจํ านวน 3.5 ลานบาทเพื่อ
เพ่ิมสภาพคลองของบริษัท และมีการ
ช ําระคนืในวันสิ้นงวด

3. บรษิัท วี.แลนด
พรอ็พเพอรตี้ จํ ากัด

ปจจุบัน เปนบริษัทยอย

ณ วนัทํ ารายการ เปนบริษัท
ท่ีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(2) รายไดคางรับ

(3) เงินใหกูยืม

(4) ดอกเบี้ยคางรับ
(5) รายไดดอกเบี้ยรับ

-

-

-

-
-

6.11

6.11

14.20

0.14
0.14

คํ านวณจากตนทุนบวกกํ าไรท่ีเหมาะสม 
(Cost Plus)
รายไดคาท่ีปรึกษาและการจัดการคาง
รับ
เงินใหกูยืมระยะสั้นเปนการใหกูยืมเพ่ือ
เพ่ิมสภาพคลอง
รายไดดอกเบี้ยคางรับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ยืมระยะสั้น 
โดยคดิตามอัตราตลาด

4. คุณหญิงพจมาน
ชนิวัตร

ผูถือหุนรายใหญ (1) ดอกเบี้ยจาย

(2) เงนิกูยืมระยะยาว

50.00

800.00

24.79

800.00

ดอกเบีย้จายตามเงินกูยืมระยะยาว โดย
คิดตามอัตราตลาด
เปนการกูยืมเพ่ือลงทุนในอาคาร
ชนิวัตรทาวเวอร 3/ช ําระคืนแลวเมื่อ
เดอืนสิงหาคม 2546

5. บรษิัท โอเอไอ
แมนเนจเมนท จํ ากัด
(เดมิชื่อ บริษัท เอสซี
แอสเสท จํ ากัด)

ป จจุบันเป นบริษัท ท่ี คุณ  
บษุบา ดามาพงษ เปนผูถือ
หุนใหญ

ณ วนัทํ ารายการเปนบริษัท
ท่ีคุณบษุบา ดามาพงษ และ
คุณสุรเธียร จักรธรานนท 
เป นกรรมการ และคุณ  
บษุบา ดามาพงษ เปนผูถือ
หุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและบริการ

(2) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

(3) รายจายคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(4) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

(5) เจาหนี้การคา

20.76

2.18

26.00

0.01

0.01

0.01

-

16.40

-

10.49

เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาเชาและ
บริการ
คํ านวณดวยวิธีตนทุนบวกกํ าไรท่ีเหมาะ
สม (Cost Plus)
เปนคาออกแบบบัตรพนักงาน โดยคิดท่ี
ราคาตลาด และเปนราคาที่คิดกับ
บรษิัทอื่นในกลุม
เปนเจาหนี้รายจายคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ และคาใชจายในการดํ าเนินงาน
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มลูคาของรายการ
ระหวางกัน (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล

ท่ีมผีลประโยชนรวม
ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ

2545 ม.ค.– มิ.ย.
2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

6. บริษัท เอสซี ออฟฟซ
ปารค จํ ากัด

เปนบริษัทท่ีคุณหญิง
พจมาน ชินวัตร           
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(2) รายไดคางรับ

12.00

12.00

20.57

3.57

คํ านวณจากตนทุนบวกกํ าไรท่ีเหมาะสม 
(Cost Plus)
รายไดคาท่ีปรึกษาและการจัดการคาง
รับ

7. บรษิัท แอดวานซ
อนิโฟร เซอรวิส จํ ากัด
(มหาชน)

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและคาบริการ

(2) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

(3) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

(4) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

(5) เจาหนี้การคา

56.94

2.92

7.89

0.11

0.001

28.63

2.63

9.32

0.05

0.03

เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาเชาและ
บริการ
เปนเงนิมดัจ ําการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
คาโทรศัพทมือถือ ซ่ึงคิดตามราคา
ตลาด
เปนเจาหนี้คาใชจายในการดํ าเนินงาน

8. บรษิัท แอดวานซ
ไวรเลส มารเก็ตติ้ง
จํ ากดั

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและคาบริการ

(2) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

(3) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

35.10

3.97

0.01

-

0.05

-

เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
คาอุปกรณโทรศัพทมือถือซึ่งคิดตาม
ราคาตลาด

9. บรษิทั ดิจิตอลโฟน
จํ ากดั

เปนบริษัทในกลุมบริษัท   
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและคาบริการ

(2) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

(3) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

(4) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

33.11

1.90

3.62

-

9.08

0.56

3.62

0.01

เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาเชาและ
บริการ
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
คาโทรศัพทมือถือซึ่งคิดตามราคาตลาด

10. บรษิัท อารค
ไซเบอร จํ ากัด

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและคาบริการ

(2) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

(3) รายไดคางรับ

10.91

1.42

0.44

2.88

1.42

-

เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
เปนรายไดคาเชาและบริการคางรับ

11. บรษิทั ไอทีวี จํ ากัด
(มหาชน)

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาท่ีปรึกษาและการจัด
การ

(2) รายไดคาเชาและคาบริการ

(3) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

(4) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

(5) สทิธกิารใหเชารอรับรู

1.47

-

0.17

7.39

5.00

0.16

34.94

3.03

9.41

4.65

คาบริการออกแบบและตกแตงภายใน 
โดยคดิตามราคาตลาด
เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาเชาและ
บรกิาร และคาท่ีปรึกษาและการจัดการ
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
เกิดจากคาเชาพื้นท่ีอาคารจายลวงหนา
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มลูคาของรายการ
ระหวางกัน (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล

ท่ีมผีลประโยชนรวม
ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ

2545 ม.ค.– มิ.ย.
2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

12. บริษัท พี.ที.
คอรปอเรชั่น จํ ากัด

เปนบริษัทท่ีคุณหญิง
พจมาน ชินวัตร           
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและคาบริการ

(2) รายไดคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(3) รายไดคางรับ

(4) รายไดดอกเบี้ยรับ

(5) เจาหนี้การคา

0.001

-

-

-

-

-

3.86

0.86

0.002

227.63

เปนคาเชาหองประชุม และ Facilities 
ตางๆ โดยคิดท่ีราคาตลาด และเปน
ราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
คํ านวณจากตนทุนบวกกํ าไรท่ีเหมาะสม 
(Cost Plus)
รายไดคาท่ีปรึกษาและการจัดการคาง
รับ
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ยืมระยะสั้น 
โดยคดิตามอตัราตลาด เปนการใหกูยืม
ระหวางงวดจํ านวน 2 ลานบาทเพื่อเพิ่ม
สภาพคลองของบริษัทท่ีเก่ียวของ และมี
การช ําระคนืภายในวันสิ้นงวด
คาท่ีดนิ โดยราคาซื้อขายพิจารณาจาก
ราคาประ เมินกรมที่ ดินและราคา
ตลาด/ชํ าระแลวเมื่อเดือนสิงหาคม 
2546

13. มหาวิทยาลัยชินวัตร บรษิทั โอเอไอ  เอ็ดดูเคชั่น
จํ ากดั ซ่ึงเปนบริษัทท่ี
คุณหญิงพจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ เปนผูได
รบัใบอนุญาตกอตั้ง
มหาวิทยาลัยฯ

(1) รายไดคาเชาและคาบริการ

(2) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

(3) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

5.52

1.51

0.20

3.35

1.50

0.09

เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาเชาและ
บริการ

14. บริษัทท่ีเก่ียวของ
อื่นๆ [ในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น
จํ ากดั (มหาชน)]

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและคาบริการ

(2) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

(3) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

(4) รายจายคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(5) ตนทุนและคาใชจายในการ
ด ําเนนิงาน

(6) เจาหนี้การคา

5.244

0.001

0.42

-

1.03

0.07

1.892

0.424

0.37

1.22

0.48

0.10

เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และ Facilities ตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาด และเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัว
ไป
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาเชาและ
บริการ
คาบรกิารระบบคอมพิวเตอร ซ่ึงคิดตาม
ราคาตลาด
ตนทุนและคาใชจายในการดํ าเนินธุรกิจ
ตามปกติ ซ่ึงเปนราคาตลาดที่คิดกับ 
ลูกคาท่ัวไป
เปนเจาหนี้ตนทุนและคาใชจายในการ
ด ําเนนิธรุกิจตามปกติ

15. บริษัทท่ีเก่ียวของ
อื่นๆ

เปนบริษัทท่ีรวมถือหุนโดย
ครอบครัวชินวัตร

(1) รายไดคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(2) รายไดคาเชาและคาบริการ

(3) เงนิมดัจ ําคาเชาและบริการ

-

2.61

0.61

6.53

2.53

1.00

คํ านวณจากตนทุนบวกกํ าไรท่ีเหมาะสม 
(Cost Plus)
เปนรายไดคาเชาพื้นท่ีอาคารสํ านักงาน 
และFacilitiesตางๆ โดยคิดท่ีราคา
ตลาดและเปนราคาที่คิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการพื้นท่ี
อาคาร
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ความจํ าเปน / หมายเหตุ

(4) ลกูหนี้การคา/รายไดคางรับ

(5) ตนทุนและคาใชจายในการ
ด ําเนนิงาน

(6) รายไดดอกเบี้ยรับ

(7) เจาหนี้การคา

0.041

-

0.13

-

6.52

0.211

-

0.005

เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาท่ีปรึกษา
และการจัดการ และรายไดคาเชาและ
บริการ
ตนทุนและคาใชจายในการดํ าเนินธุรกิจ
ตามปกต ิ ซ่ึงเปนราคาตลาดที่คิดกับลูก
คาท่ัวไป
ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกู ยืมระยะสั้น 
โดยคดิตามอตัราตลาด เปนการใหกูยืม
ระหวางงวดจํ านวน 1-8 ลานบาทเพื่อ
เพ่ิมสภาพคลองของบริษัทท่ีเก่ียวของ 
และมกีารช ําระคืนภายในวันสิ้นงวด
เจาหนี้คาเชายานพาหนะ

รายการระหวางบริษัท โอเอไอ แอสเสท จํ ากัดกับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวของ
มลูคาของรายการระหวาง

กนั (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล
ท่ีมผีลประโยชนรวม

ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ
2545 ม.ค. – มิ.ย.

2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

1. บริษัท โอเอไอ
แมนเนจเมนท
จํ ากดั  (เดิมชื่อ
บริษัท เอสซี
แอสเสท จํ ากัด)

ป จจุบันเป นบริษัท ท่ี คุณ  
บษุบา ดามาพงษ เปนผูถือ
หุนใหญ
ณ วนัทํ ารายการเปนบริษัท
ท่ีคุณบษุบา ดามาพงษ และ
คุณสุรเธียร จักรธรานนท 
เป นกรรมการ  และคุณ 
บษุบา ดามาพงษ เปนผูถือ
หุนใหญ

(1) ตนทุนคาบริการ
(2) รายจายคาท่ีปรึกษาและการ

จัดการ
(3) เจาหนี้การคา

4.80
      33.00

0.80

3.47
-

-

คํ านวณจากตนทุน
คํ านวณดวยวิธีตนทุนบวกกํ าไรท่ี
เหมาะสม (Cost Plus)
เปนเจาหนี้คาใชจายในการดํ าเนิน
งาน

2. บริษัท เอสซี ออฟฟซ
ปารค จํ ากัด

เปนบริษัทท่ีคุณหญิง
พจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและบริการ

(2) ลกูหนีก้ารคา/รายไดคางรับ

(3) ตนทุนคาบริการ

6.42

0.34

0.001

0.61

0.02

-

เปนรายไดคาโทรศัพท คิดราคา
ทุน
เปนลูกหนี้การคา/รายไดคางรับ 
คาเชาและบริการ
คาบรกิารคํ านวณจากตนทุน

3. บริษัท อัพคันทรี่
แลนด จํ ากัด

ปจจบุนั เปนบริษัทยอยของ
บริษัท เอสซี แอสเสท
คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน)
ณ วนัทํ ารายการ เปนบริษัท
ท่ีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดดอกเบี้ยรับ

(2) ดอกเบี้ยคางรับ

(3) เงินใหกูยืม

2.48

0.01

7.00

0.06

-

-

ดอกเบี้ยรับจากเงินใหกูยืมระยะสั้น
ดอกเบี้ยค างรับจากเงินใหกู ยืม
ระยะสั้น
เงินใหกู ยืมระยะสั้นโดยคิดอัตรา
ดอกเบี้ยตามอัตราตลาดเพื่อใชใน
การลงทุนกอสรางอาคารเทคนิค
พิเศษ

4. บริษัท แอดวานซ
อนิโฟร เซอรวิส จํ ากัด
(มหาชน)

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครองครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและบริการ 147.34 72.16 เป นรายได ค าเช าพื้น ท่ีอาคาร
ส ํานกังาน และ Facilities ตางๆ 
โดยคดิท่ีราคาตลาด และเปนราคา
ท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป



บริษัท เอสซี แอสเสท คอรปอเรชั่น จ ํากัด (มหาชน)
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มลูคาของรายการระหวาง
กนั (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล

ท่ีมผีลประโยชนรวม
ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ

2545 ม.ค. – มิ.ย.
2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

(2) ลกูหนีก้ารคา/รายไดคางรับ

(3) เงนิประกันคาเชาและบริการ

(4) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

6.39

-

0.02

3.25

37.18

-

เปนลูกหนี้/รายไดคางรับ คาเชา
และบริการ
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการ
พ้ืนท่ีอาคาร
คาบรกิารคิดตามราคาตลาด

5.  บริษัท แอดวานซ
ไวรเลส มารเก็ตติ้ง
จํ ากดั

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครองครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและบริการ

(2) ลกูหนี้การคา
(3) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

1.73

0.03
0.01

-

-
-

เป นรายได ค าเช าพื้น ท่ีอาคาร
ส ํานกังาน และ Facilities ตางๆ 
โดยคดิท่ีราคาตลาด และเปนราคา
ท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนลูกหนี้คาเชาและบริการ
คาใชจายจากการใชบริการ คิด
ตามราคาตลาด

6.  บริษัทท่ีเก่ียวของ
อื่นๆ [ในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น
จํ ากดั (มหาชน)]

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและบริการ

(2) เงนิประกันคาเชาและบริการ

(3) ลกูหนีก้ารคา/รายไดคางรับ

(4) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

0.12

-

0.03

-

2.96

1.87

0.07

0.01

เป นรายได ค าเช าพื้น ท่ีอาคาร
ส ํานกังาน และ Facilities ตางๆ 
โดยคดิท่ีราคาตลาด และเปนราคา
ท่ีคิดกับลูกคาท่ัวไป
เปนเงินมัดจํ าการเชาและบริการ
พ้ืนท่ีอาคาร
เปนลูกหนี้/รายไดคางรับคาเชา
และบริการ
คาบรกิารซึ่งคิดในราคาตลาด

7. บริษัทท่ีเก่ียวของ
อื่นๆ

เปนบริษัทท่ีรวมถือหุนโดย
ครอบครัวชินวัตร

(1) ตนทุนคาเชา
(2) รายไดดอกเบี้ยรับ

(3) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

1.92
0.23

0.30

0.96
-

0.13

คาเชาท่ีดินคิดจากราคาตนทุน
เงินใหกู ยืมระยะสั้นจํ านวน 10 
ลานบาทเพื่อเพิ่มสภาพคลองโดย
คิดดอกเบีย้ตามอตัราตลาด ชํ าระ
แลวภายในสิ้นงวด
คาบรกิารคิดในราคาตลาด

รายการระหวางบริษัท อัพคันทรี่ แลนด จํ ากัด กับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวของ

มลูคาของรายการระหวาง
กนั (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล

ท่ีมผีลประโยชนรวม
ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ

2545 ม.ค. – มิ.ย.
2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

1. บริษัท โอเอไอ
แมนเนจเมนท จํ ากัด
(เดมิชื่อ บริษัท เอสซี
แอสเสท จํ ากัด)

ปจจุบันเปนบริษัทท่ีคุณ
บษุบา ดามาพงษ
เปนผูถือหุนใหญ
ณ วนัทํ ารายการเปนบริษัท
ท่ีคุณบษุบา ดามาพงษ และ
คุณสุรเธียร จักรธรานนท 
เป นกรรมการ  และคุณ 
บษุบา ดามาพงษ เปนผูถือ
หุนใหญ

(1) รายจายคาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

(2) เจาหนี้คาท่ีปรึกษาและการ
จัดการ

21.00

11.24

-

-

คํ านวณดวยวิธีตนทุนบวกกํ าไรท่ี
เหมาะสม(Cost Plus)
เจ าหนี้รายจายคาท่ีปรึกษาและ
การจัดการ
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2. บริษัท พี.ที.
คอรปอเรชั่น จํ ากัด

เปนบริษัทท่ีคุณหญิง
พจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) ตนทุนคาเชาและบริการ

(2) เจาหนี้การคา

4.61

0.38

2.30

-

เปนตนทุนคาเชาท่ีดิน คิดตาม
ราคาตลาด
เจาหนี้จากการเชาท่ีดิน

3.  บริษัท โอเอไอ
แอสเสท จํ ากัด

ปจจบุนั เปนบริษัทยอยของ
บริษัท เอสซี แอสเสท
คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน)
ณ วนัทํ ารายการ เปนบริษัท
ท่ีคุณหญิงพจมาน ชินวัตร 
และคุณพิณทองทา ชินวัตร 
เปนผูถือหุนใหญ

(1) ดอกเบี้ยจาย

(2) ดอกเบี้ยคางจาย

(3) เงินกูยืมระยะสั้น

2.48

0.01

7.00

0.06

-

-

ดอกเบี้ยจายเงินใหกู ยืมระยะสั้น 
โดยคดิตามราคาตลาด
ดอกเบี้ยคางจายเงินใหกูยืมระยะ
สัน้ โดยคดิตามอัตราตลาด
เงินกู  ยืมระยะสั้นเพื่อก อสร าง
อาคารเทคนิคพิเศษ โดยคิดดอก
เบีย้ตามอัตราตลาด

4. บริษัท แอดวานซ
อนิโฟร เซอรวิส
จํ ากดั (มหาชน)

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและบริการ

(2) คาใชจายในการดํ าเนินงาน
(3) ลกูหนีเ้งินประกันการใช

โทรศัพท
(4) เงนิประกันการเชาและ

บริการ
(5) เงนิสนบัสนุนการกอสรางรอ

รบัรู

123.39

0.01
0.003

-

251.87

81.43

0.02
0.003

3.40

273.01

เปนรายไดคาเชาท่ีดิน และอาคาร
เทคนิคพิเศษ โดยคิดท่ีราคาทุน
บวกก ําไรท่ีเหมาะสม และสามารถ
แขงขันในตลาดได
คาบรกิารคิดในราคาตลาด
เงินมัดจํ  าจากการใช  โทรศัพท 
เคลื่อนท่ี
เปนเงินมัดจํ าคาเชาและบริการพื้น
ท่ีอาคาร
คิดตามราคาตลาด

5.  บริษัท ดิจิตอลโฟน
จํ ากดั

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครองครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาและบริการ 0.46 - เปนรายไดคาเชาท่ีดิน และอาคาร
เทคนิคพิเศษ โดยคิดท่ีราคาทุน
บวกก ําไรท่ีเหมาะสม และสามารถ
แขงขันในตลาดได

6.  บริษัทท่ีเก่ียวของ
อื่นๆ

เปนบริษัทท่ีรวมถือหุนโดย
ครอบครัวชินวัตร

(1) ตนทุนคาเชา

(2) เจาหนี้การคา
(3) ดอกเบี้ยจาย

(4) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

3.72

0.30
0.44

0.05

2.01

-
-

0.02

เปนตนทุนคาเชาท่ีดิน คิดตาม
อตัราตลาด
เจาหนี้คาเชาท่ีดิน
ดอกเบี้ยจายเงินใหกู ยืมระยะสั้น
จํ านวน 5-10 ลานบาทคิดดอก
เบีย้ตามอตัราตลาด ชํ าระคืนภาย
ในสิ้นงวด
คาบรกิาร คิดตามราคาตลาด

7.  คุณหญิงพจมาน
ชนิวัตร

ป จจุบันเป นผู ถือหุ นราย
ใหญของบริษัทใหญ

ณ วันทํ ารายการเปนผูถือ
หุนรายใหญ

(1) เงนิกูยืมระยะยาว

(2) ดอกเบี้ยจาย

(3) ตนทุนคาเชา

(4) เจาหนี้การคา

110.00

7.65

0.07

0.07

       110.00

3.58

-

-

เปนการกูยืมเพ่ือใชลงทุนกอสราง
อาคารเทคนิคพิเศษ
ดอกเบี้ยจายจากเงินกูยืมระยะยาว 
โดยคดิตามอัตราตลาด
เปนตนทุนคาเชาท่ีดิน คิดตาม
อตัราตลาด
เจาหนี้การคาคาเชาท่ีดิน
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รายการระหวางบริษัท วี.แลนด พร็อพเพอรต้ี จํ ากัด กับบุคคล/บริษัทที่เกี่ยวของ
มลูคาของรายการระหวาง

กนั (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล
ท่ีมผีลประโยชนรวม

ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ
2545 ม.ค. – มิ.ย.

2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

1. บริษัท โอเอไอ
แมนเนจเมนท จํ ากัด
(เดมิชื่อ บริษัท เอสซี
แอสเสท จํ ากัด)

ป จจุบันเป นบริษัท ท่ี คุณ  
บษุบา ดามาพงษ เปนผูถือ
หุนใหญ
ณ วนัทํ ารายการเปนบริษัท
ท่ีคุณบษุบา ดามาพงษ และ
คุณสุรเธียร จักรธรานนท 
เ ป  น ก ร รมก า ร แล ะคุณ  
บษุบา ดามาพงษ เปนผูถือ
หุนใหญ

(1) คาใชจายในการดํ าเนินงาน 0.04 - คาบริการโดยคํ านวณจากตนทุน
บวกก ําไรที่เหมาะสม (Cost Plus)

2. บริษัทท่ีเก่ียวของอื่นๆ
[ในกลุมบริษัท ชิน
คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน)]

เปนบริษัทในกลุมบริษัท
ชนิ คอรปอเรชั่น จํ ากัด
(มหาชน) ซ่ึงครอบครัว
ชนิวตัรเปนผูถือหุนใหญ

(1) คาใชจายในการดํ าเนินงาน

(2) เจาหนี้อื่น-บริษัทท่ีเก่ียวของ
กัน

-

-

0.51

0.55

คาใชจายดานโฆษณาโดยคิดตาม
ราคาตลาด
คาใชจายดานโฆษณาโดยคิดตาม
ราคาตลาด

รายการระหวาง ANET กบับริษัทที่เกี่ยวของ
มลูคาของรายการระหวาง

กนั (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล
ท่ีมผีลประโยชนรวม

ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ
2545 ส.ค.-ก.ย.

2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

1. บริษัท เอสซี ออฟฟซ
ปารค จํ ากัด

เปนบริษัทท่ีคุณหญิง
พจมาน ชินวัตร
และคุณพิณทองทา ชินวัตร
เปนผูถือหุนใหญ

(1) รายไดคาเชาท่ีดิน อาคารและ
อปุกรณของอาคารชินวัตร
ทาวเวอร 1 และ อาคารชิน
วตัรทาวเวอร 2

- 29.6 เปนรายไดคาเชาท่ีดิน อาคาร และ
อุปกรณของอาคารชินวัตรทาว
เวอร 1 และ 2 คิดเปนอัตราเหมา
ตามราคาสวนลดจากราคาที่คิดกับ
ลูกคาท่ัวไป

รายการทีบ่ริษัทซื้อหุนสามัญของบริษัทยอยจากผูถือหุน

มลูคาของรายการระหวาง
กนั (ลานบาท)บคุคล/นิติบุคคล

ท่ีมผีลประโยชนรวม ความสัมพันธ ลกัษณะรายการ
2545 ส.ค. 2546

ความจํ าเปน / หมายเหตุ

1. ครอบครัวชินวัตร เปนผูถือหุนรายใหญ (1) ซ้ือหุนสามัญบริษัท โอเอไอ
แอสเสท จํ ากัด

(2) ซ้ือหุนสามัญบริษัท        
อพัคนัทรี่ แลนด จํ ากัด

(3) ซ้ือหุนสามัญบริษัท วี.แลนด
พรอ็พเพอรตี้ จํ ากัด

-

-

-

400

300

10

เพ่ือวัตถุประสงคในการปรับโครง
สรางบริษัท ซ้ือจากครอบครัว  
ชนิวตัรตามมูลคาท่ีตราไว
เพ่ือวัตถุประสงคในการปรับโครง
สรางบริษัท ซ้ือจากครอบครัว  
ชนิวตัรตามมูลคาท่ีตราไว
เพ่ือวัตถุประสงคในการปรับโครง
สรางบริษัท ซ้ือจากครอบครัว  
ชนิวตัรตามมูลคาท่ีตราไว
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11.2 ความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหวางกันในปจจุบันนั้นเปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติ และเปนการสนับสนุนการ
ด ําเนินธุรกิจของกลุมบริษัทเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท รายการดังกลาวเปนรายการที่มีความจํ าเปน
และสมเหตุสมผล โดยคาตอบแทนไดมีการกํ าหนดเงื่อนไขโดยคํ านึงถึงราคาตลาด หรือตนทุนบวกกํ าไรที่
เหมาะสม (Cost Plus) โดยตนทุนดังกลาวเปนตนทุนประมาณการจากการทํ างบประมาณของบริษัท บวก
ดวยอตัราก ําไรทีไ่ดกํ าหนดไวลวงหนา ซึ่งเปนอัตรากํ าไรที่เหมาะสม ท้ังนี้ บริษัทจะทํ าการพิจารณาทบทวน
ตนทุนและอัตรากํ าไรดังกลาวเปนประจํ าทุกป โดยบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาถึงความ 
สมเหตุสมผลและความเหมาะสมของราคา และจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการของบริษัท

11.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน

ขัน้ตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน ในสวนของรายการที่เปนไปตามลักษณะการประกอบ
ธุรกิจโดยทั่วไปเชน การใหบริการที่ปรึกษาและการจัดการ การใหเชาพื้นที่ เปนตน บรษัิทจะกํ าหนดเงื่อนไข
ตาง ๆ ใหเปนไปตามลักษณะการคาทั่วไป ซึ่งเปนราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป หรือกํ าหนดโดยคํ านึงถึงตน
ทุนที่เกิดขึ้นจริงบวกกํ าไรที่เหมาะสม โดยบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัทหรือ
ผูเชี่ยวชาญพิเศษ พิจารณาใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคา ใน
สวนของรายการระหวางกันอื่น เชน การทํ าสัญญาซื้อขายที่ดิน หรือ การกูยืมระหวางบริษัทที่เกี่ยวของ บริษัท
จะกํ าหนดเงื่อนไขตามลักษณะการคาทั่วไป โดยใชราคาตลาดที่ใชกับลูกคาทั่วไป ในกรณีท่ีไมสามารถหา
ราคาตลาดที่ใชในการเปรียบเทียบ บริษัทจะดํ าเนินการจัดหาผูเชี่ยวชาญอิสระเพื่อใหไดมาซึ่งราคาและเงื่อน
ไขท่ีเหมาะสม เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท และผูถือหุน ท้ังนี้บริษัทจะตองด ําเนินการขออนุมัติจาก
คณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีหรือผูเชี่ยว
ชาญพิเศษ พิจารณาใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการและความเหมาะสมของราคาในการอนุมัติ
รายการระหวางกันนั้น เพื่อนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี

ท้ังนี้ การปฏิบัติตามขอกํ าหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยง และการไดมาหรือ
จํ าหนายไปซึ่งทรัพยสินที่สํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คํ าสั่ง หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวม
ตลอดจนถึงมาตรฐานการบัญชีท่ีกํ าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบบัญชีอนุญาตแหงประเทศไทย

11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต

ส ําหรับแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต จะยังประกอบดวยรายการธุรกิจปกติ เชน การ
ใหบริการที่ปรึกษาและการจัดการ และการใหเชาพื้นที่ เปนตน นอกจากนี้ ยังอาจมีรายการซื้อขายที่ดินกับ
บุคคลที่เกี่ยวของ รวมถึงรายการพิเศษอื่น ๆ ท้ังนี้ การทํ ารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะตองเปน
ไปตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติท่ีไดกลาวไวแลวขางตน




