สวนที่ 2 ขอที่ 11 รายการระหวางกัน

11.

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

รายการระหวางกัน
ในชวงป 2546 และงวด 6 เดือนแรกของป 2547 บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังรายละเอียดตอไปนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

1. กรรมการของบริษัทฯ

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
• นายอนุชา สิหนาทกถากุล
และนางสาวพัชรี
เจียรวนนทเปน
กรรมการของบริษัทฯ
• นายอนุชา สิหนาทกถากุล เปนผู
ถือหุนใหญของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
• นางสาวพัชรี เจียรวนนท และ
พันตํารวจเอก วิสนุ ปราสาททอง
โอสถ เปนกรรมการของบริษัทฯ

ปริมาณรายการ
คานายหนารับ
• ในป 2546 กรรมการจํานวน 2 คน ของบริษัทฯ ไดซื้อขาย
หลักทรัพยผานบริษัทฯ โดยมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
รวม 166.5 ลานบาท
• ชวง 6 เดือนแรกของป 2547 กรรมการจํานวน 2 คน ของ
บริษัทฯ ไดซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทฯ โดยมีมูลคาการ
ซื้อขายหลักทรัพยรวม 13.3 ลานบาท
ทั้งนี้ อัตราคานายหนาที่บริษัทฯ คิดจากกรรมการทุกคน
เปนไปตามอัตราคานายหนาขั้นต่าํ ของตลาดหลักทรัพย
ปริมาณคงคาง
ลูกหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
2. ผูถือหุนของบริษัทฯ

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ลักษณะความสัมพันธ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546
• นางสุพร วัธนเวคิน
นายกวิน เจียมอุดม
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2547
• นายกวิน เจียมอุดม
เปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ

ลักษณะรายการ
ปริมาณรายการ
คานายหนารับ
• ป 2546 ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ จํานวน 2 คน ไดซื้อขาย
หลักทรัพยผานบริษัทฯ โดยมีมูลคาการซื้อขายหลักทรัพย
รวม 157.0 ลานบาท
• ชวง 6 เดือนแรกของป 2547 ผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ได
ซื้อขายหลักทรัพยผานบริษัทฯ
โดยมีมูลคาการซื้อขาย
หลักทรัพยรวม 36.4 ลานบาท
ทั้งนี้ อัตราคานายหนาที่บริษัทฯ คิดจากผูถือหุน เปนไปตาม
อัตราคานายหนาขั้นต่าํ ของตลาดหลักทรัพย
ปริมาณคงคาง
ลูกหนี้และเจาหนี้ธุรกิจหลักทรัพย
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บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

3. บริษัท นวลิสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
(“NVL”)

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2547
• นายอนุชา สิหนาทกถากุล เปน
กรรมการและผู ถื อ หุ น ใหญ ข อง
บริษัทฯ
และเปนกรรมการของ
NVL

ปริมาณรายการ
คาเชาซื้อ
• ในป 2546 บริษัทฯ เชาซื้อรถยนตจาํ นวน 6 คัน จาก NVL
เพื่อใชัในการประกอบธุรกิจ
• ชวง 6 เดือนแรกของป 2547 บริษัทฯ เชาซื้อรถยนตตอ
เนื่องจํานวน 6 คัน จาก NVL เพื่อใชัในการประกอบธุรกิจ
คาเชา
• ในป 2546 บริษัทฯ เชารถยนตจาํ นวน 1 คัน จาก NVL
เพื่อใชในการประกอบธุรกิจ
• ชวง 6 เดือนแรกของป 2547 บริษัทฯ เชารถยนตตอเนื่อง
จํานวน 1 คัน จาก NVL เพื่อใชในการประกอบธุรกิจ
ปริมาณรายการ
คาบริการ
บริษัทฯ ใชบริการอินเตอรเน็ตกับบริษัท เอเซียเน็ท คอรปอ
เรชั่น จํากัด โดยชําระคาบริการจํานวน 44,000 บาทตอ
เดือน

4. บริษัท เอเซียเน็ท คอรปอเรชั่น
จํากัด

5. บริษัท สยามสินทรัพยพัฒนา
จํากัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2547
นายชัชวาลย เจียรวนนท เปน
ก ร ร ม ก า ร แ ล ะ ผู ถื อ หุ น ใ ห ญ ข อ ง
บริษัทฯ และเปนกรรมการของบริษัท
เอเซียเน็ท คอรปอเรชั่น จํากัด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2546 และ
วันที่ 30 มิถุนายน 2547 ญาติสนิท
ของนายอนุชา สิหนาทกถากุล เปน
กรรมการและผูถือหุนใหญของ บจ.
สยามสินทรัพยพัฒนา

ปริมาณรายการ
บริษัทฯ เชาพื้นที่บางสวนบริเวณชั้นใตดินในอาคารแลนด
มารค พลาซา ถ.สุขุมวิท กรุงเทพมหานคร จํานวน 909
ตารางเมตร จากบริษัท สยามสินทรัพยพัฒนา จํากัด เพื่อใช
เปนที่ตั้งสํานักงานสาขา โดยมีการทําสัญญาเชาอายุ 3 ป เริ่ม
ตั้งแตวันที่ 19 มี.ค. 2547-18 มี.ค. 2550 ซึ่งสามารถตอ
อายุสัญญาไดอีก 3 ป นับแตวันสิ้นสุดสัญญา นอกจากนี้ ยังมี
การทําสัญญาบริการ โดยมีอายุสัญญาสอดคลองกับสัญญา
เชา ซึ่งจะเริ่มชําระคาเชาและคาบริการตั้งแตเดือนเมษายน
2547 เปนตนไป
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บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

ความเห็นของบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น
คานายหนารับ
บริษัทฯ ใหบริการการเปนนายหนาซื้อขายหลักทรัพยใหแกกรรมการและผูถือหุนของบริษัทฯ ตามปกติธุรกิจ โดยคิดคา
บริการในอัตราคานายหนาขั้นต่าํ ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาเปน
รายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
การเชาและเชาซื้อรถยนต
เนื่องจากบริษัทฯ ตองใชรถยนตในการประกอบธุรกิจ บริษัทฯ จึงไดเปดโอกาสใหผูใหบริการเชาซื้อและเชารถยนตรายตางๆ
รวมทั้ง NVL ซึ่งประกอบธุรกิจใหเชาซื้อและเชาทรัพยสิน เสนอการใหบริการเพื่อเปรียบเทียบเงื่อนไขของแตละราย โดยบริษัทฯ จะ
พิจารณาจากอัตราดอกเบี้ย รวมไปถึงการบริการ เงื่อนไขการชําระเงิน และเงื่อนไขอื่นๆ โดยรถยนตที่บริษัทฯ เชาซื้อและเชาจาก
NVL นั้น คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวา NVL เสนออัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ที่ใกลเคียงกับของบริษัทผูให
บริการเชาซื้อและเชาทรัพยสินรายอื่น ในขณะที่ NVL ไมกาํ หนดใหตองมีการค้าํ ประกันเหมือนผูใหบริการรายอื่น ดังนั้นรายการ
ดังกลาวจึงเปนรายการที่สมเหตุสมผลและยุติธรรม
การใชบริการอินเตอรเน็ต
บริษัทฯ ใชบริการอินเตอรเน็ตจากบริษัท เอเซียเน็ท คอรปอเรชั่น จํากัด ทั้งสําหรับภายในสํานักงานและใหบริการลูกคาที่
ซื้อขายหลักทรัพย โดยชําระคาบริการเปนรายเดือน ซึ่งอัตราคาบริการที่บริษัทฯ ชําระใหแกบริษัท เอเซียเน็ท คอรปอเรชั่น จํากัด
เปนอัตราเดียวกับที่บริษัท เอเซียเน็ท คอรปอเรชั่น จํากัด คิดจากลูกคารายอื่น โดยบริษัทฯ ไดเลือกใชบริการจากบริษัทดังกลาว
เนื่องจากเปนผูใหบริการดานอินเตอรเน็ตมาอยางยาวนาน มีระบบที่เชื่อถือไดและรวดเร็ว และเสนออัตราคาบริการที่ตา่ํ กวาผูให
บริการอินเตอรเน็ตรายอื่น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และมีการคิดราคาที่
เปนธรรม
การเชาพื้นที่สาํ นักงาน
บริษัทฯ เชาพื้นที่จาํ นวน 909 ตารางเมตร ในโรงแรมแลนดมารค เพื่อใชเปนสํานักงานสาขาและมีการจัดทําสัญญาเชาและ
สัญญาบริการ อายุ 3 ป มีผลตั้งแตวันที่ 19 มี.ค. 2547-18 มี.ค. 2550 ซึ่งกําหนดใหบริษัทฯ ชําระคาเชาและคาบริการเปนราย
เดือน ทั้งนี้ อัตราคาเชาพื้นที่และคาบริการที่บริษัทฯ ชําระใหแกผูใหเชาอยูในระดับที่ตา่ํ กวาอัตราที่ผูใหเชาคิดจากบริษัทอื่นซึ่งเชา
พื้นที่อยูในสถานที่เดียวกัน เนื่องจากบริษัทฯ เชาพื้นที่เปนจํานวนมาก คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นวาคาเชาและคา
บริการที่บริษัทฯ ชําระใหแกผูใหเชามีความสมเหตุสมผล และเปนธรรม
นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการพิจารณารายการระหวางกันโดยคํานึงถึงความสมเหตุสมผลและผลประโยชนของบริษัทฯ โดย
สําหรับรายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น แบงออกเปน 2 ประเภท ไดแก รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง และ
รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว โดยขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันแบงไดเปนดังนี้
1.

รายการที่เกิดขึ้นเปนปกติและตอเนื่อง

เนื่องจากรายการบางรายการ เชน คานายหนารับ เปนรายการที่จะยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องในอนาคตเนื่องจากเปนราย
การปกติธุรกิจ ดังนั้นบริษัทฯ จะกําหนดหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติสาํ หรับรายการดังกลาว โดยมีการระบุเงื่อนไขการ
ดําเนินการสําหรับแตละรายการใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาทั่วไป และเปนไปตามราคาที่ยุติธรรม สมเหตุสมผลและสามารถตรวจ
สอบได
โดยนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑและแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว
ทั้งนี้
คณะกรรมการตรวจสอบจะพิจารณาตรวจสอบการปฏิบัติตามหลักเกณฑและใหความเห็นถึงความสมเหตุสมผลของรายการที่เกิดขึ้น
ทุกไตรมาส
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2.

บริษัทหลักทรัพย ไซรัส จํากัด (มหาชน)

รายการพิเศษที่เกิดขึ้นเปนครั้งคราว

ฝายบริหารของบริษัทฯ จะจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว
หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู
ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี หรือผูประเมินราคาทรัพยสิน หรือสํานักงานกฎหมาย เปนตน ที่เปนอิสระจากบริษัทฯ และ
บุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคล
ที่มีความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี
ตามกฎระเบียบที่
เกี่ยวของ
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