แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

10. รายการระหวางกัน
ในป 2553 และ 2552 บริษัทฯ มีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจ โดยมี
ลักษณะรายการคาและนโยบายการกําหนดราคา ดังตาราง
ลักษณะรายการคา
รายการเงินกูยืมระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน
รายการคาระหวางบริษัทฯ กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงกัน
รายไดจากการบริการ (รายการคาจางบริหาร คาบริการทางเทคนิค
และ คาบริการสวนกลางระหวางกัน)
รายการค้ําประกัน

นโยบายการกําหนดราคา
อางอิงอัตราดอกเบี้ย MLR ขณะนั้น
วิธีราคาตลาด
ราคาตามสัญญาที่ตกลงกัน
-

10.1 มูลคาและยอดคงคางของรายการระหวางกันกับบุคคลที่ขัดแยงกัน
บุคคลที่
เกี่ยวของกัน

นายจํารัส
สวางสมุทร

ความสัมพันธ

ผูถือหุนใน IRCP
รอยละ 12.45

ลักษณะรายการ

ยอดคงคางสุทธิ

ในระหวางงวด

ยอดคงคางสุทธิ

ณ 31 ธ.ค. 2552

เพิ่มขึ้น

(ลดลง)

ณ 31 ธ.ค. 2553

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

(พันบาท)

เงินกูยืมจากกรรมการ
และผูถือหุน

100

-

(100)

-

เงินกูยืมจากกรรมการ
และผูถือหุน

13,000

-

(13,000)

-

ดอกเบี้ยเงินกูยืมคาง
จาย

5,882

-

(2,486)

3,396

ดํารงตําแหนงเปนประธาน
เจาหนาที่บริหารบริษัท ทีวี
เทเลคอม จํากัด และเปน
กรรมการ
ผูมีอํานาจลงนาม
นายวิชัย
พูลวรลักษณ

ผูถือหุนใน IRCP
รอยละ 9.27

รายการเงินกูยืมจากกรรมการ และผูถือหุน
ในระหวางป 2553 บริษัทฯ และบริษัทยอย ไมมีการกูยืมเงินจากกรรมการและผูถือหุน แตมีการจายชําระคืนตน
•
เงิน จํานวน 13.10 ลานบาท และชําระคืนดอกเบี้ยจํานวน 2.49 ลานบาท ทําให ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2553 บริษัทฯ
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•

แบบแสดงรายการขอมูลประจําป 2553 (แบบ 56-1)

บริษทั อินเตอรเนชั่นแนล รีเสริช คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)

และบริษัทยอย ไมมียอดเงินกูยืมคงคางจากกรรมการ และผูถือหุน แตมียอดดอกเบี้ยคางจายจากเงินกูยืมจากกรรมการ
และผูถือหุน จํานวน 3.40 ลานบาท ทั้งนี้บริษัทฯ จะดําเนินการทยอยชําระดอกเบี้ยคางจายใหครบถวน
10.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ในอดี ต ที่ ผ า นมา การทํ า รายการระหว า งกั น เป น การซื้ อ ขายสิ น ค า และบริ ก ารประเภทซอฟต แ วร อุ ป กรณ
คอมพิวเตอร ซึ่งเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และมีเงื่อนไขทางการคาที่ไมแตกตางเมื่อเปรียบเทียบกับ
การทํารายการกับบุคคลภายนอกอื่นๆ สวนการใหบริการพื้นที่และคาบริการสวนกลางมีการทําสัญญาดวยราคาที่ยุติธรรม
ซึ่งในการทํารายการระหวางกันที่ผานมา ผูบริหารหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบไดอนุมัติการทํารายการตามขอบเขตอํานาจ
หนาที่ที่ไดรับมอบหมายตามปกติ และไดนําเสนอรายการระหวางกันใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
การทํารายการระหวางกัน โดยที่ประชุมคณะกรรมการซึ่งประกอบดวยกรรมการและกรรมการอิสระไดเขารวมประชุมและมี
มติอนุมัติการทํารายการระหวางกันดังกลาวเนื่องจากเห็นวามีความจําเปนและมีความสมเหตุสมผล
10.3 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
บริษัทฯ มีนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันในกรณีเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ และตอเนื่อง โดยจะมี
การกําหนดเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่
เกิ ด ขึ้ น กั บ บุ ค คลภายนอก และเป น ไปตามราคาที่ ยุ ติ ธ รรม สมเหตุ ส มผลและสามารถตรวจสอบได โดยนํ า เสนอให
คณะกรรมการตรวจสอบเป น ผู พิจ ารณาหลัก เกณฑ แ ละแนวทางในการปฏิ บัติ ดัง กล า ว ทั้ง นี้ บริษั ท ฯ จะให ก รรมการ
ตรวจสอบของบริษัทฯ หรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุ
สมผลของการทํารายการดวย
10.4 มาตรการคุมครองผูลงทุน
เพื่อ เปนการคุ มครองผูลงทุ น ถา มีร ายการระหวา งกั น ของบริ ษัท ฯ เกิ ดขึ้น กั บ บุค คลที่อ าจมีค วามขัด แยง ทาง
ผลประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯ จะจัดใหผานที่ประชุมคณะกรรมการ
ที่มีกรรมการอิสระ หรือกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุม เพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและมีนโยบายการ
กําหนดราคาที่เหมาะสม ในกรณีที่กรรมการอิสระหรือกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว
เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยคณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไป
ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือ
จําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯ หรือบริษัทยอย ทั้งนี้ ยกเวนรายการระหวางกันที่เปนรายการปกติธุรกิจ และมีนโยบายใน
การกําหนดราคาและเงื่อนไขซึ่งเปนราคาตลาดหรือไมตางจากบุคคลภายนอก
บริษัทฯ จะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ โดยบริษัทฯมีนโยบายเขาทํารายการระหวางกันเฉพาะในสวนที่เกี่ยวของกับธุรกิจหลักของบริษัทฯ ปจจุบันบริษัทฯ
มีคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่ตรวจสอบรายการระหวางกันรวมถึงระบบควบคุมภายในของบริษัทฯ เพื่อความโปรงใส
และเพิ่มความเชื่อมั่นใหกับนักลงทุน
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