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11. รายการระหวางกัน 

11.1 สรุปรายการระหวางกันของบริษัทกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน 

ในระหวางป 2550 บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งผูสอบบัญชีไดระบุไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ประจําปตามรายละเอียดไดดังนี้ 

บริษัทหรือ

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง 

 

ธุรกิจ 

 

ความสัมพันธ 

ลักษณะของ

รายการ 

มูลคาของรายการ 

(พันบาท) 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจ. พัฒนาการ 

มินิออฟฟศ 

(“พัฒนาการ”) 

 

รับเหมา

กอสราง* 

กรรมการ 3 คน ซึ่งไดแก นายณรงค  ทัศน

นิพันธ นายทัชชะพงศ ประเวศวรารัตน 

และนายทรงศักดิ์  วิสุทธิพิทักษกุล ถือหุน

ในบริษัทพัฒนาการในสัดสวน รอยละ 1 

รอยละ 20 และ รอยละ 20 ตามลําดับ  

ตอมาเมื่อวันที่ 30/4/2546 กรรมการทั้ง 3 

คนไดขายเงินลงทนุทั้งหมดใหแกกลุมผูถือ

หุนเดิมรายอื่นที่เหลือ  ซึ่งเปนเครือญาติ

ของกรรมการทั้ง 3 คนดังกลาว 
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บริษัทหรือ

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง 

 

ธุรกิจ 

 

ความสัมพันธ 

 

ลักษณะของ

รายการ 

มูลคาของรายการ  

(พันบาท) 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายไดคาอะไหล

ซอมเครื่องจักร 

832 - บริษัทขายอะไหลเครื่องจักรที่ใชในการซอมเครื่องจักรที่เชามาโดยราคาที่
เรียกเก็บบวกกําไร อัตรารอยละ 15 

คาเชาที่ดิน 720 -  บริษัทเชาที่ดิน (พื้นที่ 10-2-60 ไร ตั้งอยูที่ ถนนพระยาสุเรนท แขวงบางชัน 

เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร) สําหรับจัดเก็บเครื่องจักรขนาดใหญ 

-  อัตราคาเชาเดือนละ 60,000 บาท ซึ่งต่ํากวาอัตราคาเชาในตลาด (ราคา

ตลาด 250,000 บาท) โดยนโยบายในการคิดราคาระหวางกันในอนาคต

จะเปนอัตราที่ไมสูงไปกวาราคาตลาด หากในอนาคตมีการปรับราคาคา

เชาที่ดินใหเทียบเคียงกับราคาตลาด บริษัทจะมีคาเชาเพิ่มขึ้นเปนจํานวน 

190,000 บาท  

-  อายุสัญญา 1 ป (มค.-ธค. 2550) โดยสามารถตอสัญญาเมื่อครบกําหนด 

คา

สาธารณูปโภค 

1,661 -  บริษัทจายตามคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงโดยไมมีคาบริการเพิ่มเติม 

 

บจ.เอส.ที.พี. 

แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 

 

ใหเชา

เครื่องจักร

และ 

อาคารชุด 

กรรมการและกลุมของกรรมการทั้ง 

3 คน ซึ่งไดแก นายณรงค  ทัศน

นิพันธ  นายทัชชะพงศ ประเวศวรา

รัตน  และนายทรงศักดิ์  วิสุทธิ

พิทักษกุล ถือหุนในสัดสวน รอยละ 

43 รอยละ 10 และรอยละ 12 

ตามลําดับ  ตอมาเมื่อวันที่ 

24/12/2546 บริษัทไดขายเงินลงทุน

ในเอส.ที.พี.ทั้งหมด (รอยละ 25) 

ใหแกกรรมการและกลุมฯ  ทั้ง 3 คน

ดังกลาว เปนผลใหกรรมการและ

กลุมฯ ถือหุนสัดสวน รอยละ 57 

รอยละ 28 และ รอยละ15 

ตามลําดับ 

คาเชาเครื่อง

เจาะและเครน 

3,228 -  บริษัทจายคาเชาในอัตราที่ต่ํากวาราคาตลาด  โดยจายคาเชาเครื่องเจาะ

เดือนละ 75,000 -120,000 บาท (ราคาตลาด: 150,000 บาท)  และคาเชา

เครนเดือนละ 50,000 - 65,000 บาท(ราคาตลาด: 120,000 – 130,000 

บาท)  โดยนโยบายในการคิดราคาระหวางกันในอนาคตจะเปนอัตราที่ไม

สูงไปกวาราคาตลาด 

-  อายุสัญญา 1 ป (มค.-ธค.2550) โดยสามารถตอสัญญาเมื่อครบกําหนด 
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บริษัทหรือ

บุคคลที่อาจมี

ความขัดแยง 

 

ธุรกิจ 

 

ความสัมพันธ 

 

ลักษณะของ

รายการ 

มูลคาของรายการ  

(พันบาท) 

 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

คาจางในการ

ทดสอบเสาเข็ม 

2,840 -  อี.ดี.อี.ดําเนินการทดสอบเสาเข็มใหแกลูกคาของบริษัท เนื่องจากความ

จําเปนที่ตองมีบริษัทที่เปนกลางดําเนินการดังกลาว 

-  บริษัทจายในอัตราที่ไมแตกตางจากลูกคารายอื่นของ อี.ดี.อี (ราคา ตลาด) 

บจ. อี.ดี.อี. 

(“อี.ดี.อี.”) 

รับจาง

ทดสอบ

เสาเข็ม 

กรรมการ 2 คน ซึ่งไดแก นายทัชชะ

พงศ ประเวศวรารัตน และนายทรง

ศักดิ์  วิสุทธิพิทักษกุล ถือหุนในอี.อี.

อีในสัดสวน รอยละ 9 และ 16 

ตามลําดับ ตอมาเมื่อวันที ่

30/4/2546 กรรมการทั้ง 2 คนได

ขายเงินลงทุนทั้งหมดใหแกกลุมผู

ถือหุนเดิมรายอื่นที่เหลือ ซึ่งเปน

เครือญาติของกรรมการทั้ง 2 คน

ดังกลาว 
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11.2 มาตรการหรือขั้นตอนอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 มีขอกําหนดใหบริษัท และบริษัทยอยที่จะทําธุรกรรมระหวางกันกับกรรมการ ผูบริหารหรือบุคคลที่มีความเก่ียวของตองนํา

ขอตกลงดังกลาวไปขออนุมัติจากคณะกรรมการ หรือขออนุมัติในหลักการจากคณะกรรมการกอนที่จะทําธุรกรรม แมธุรกรรมดังกลาวจะ

เปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธุรกิจปกติที่มีเง่ือนไขการคาโดยทั่วไป ซึ่งเดิมฝายบริหารสามารถอนุมัติรายการดังกลาวได

เองโดยไมตองขออนุมัติจากคณะกรรมการ ดังนั้นจึงขออนุมัติในหลักการเก่ียวกับขอตกลงทางการคาโดยทั่วไปในการทําธุรกรรมระหวาง

บริษัท และบริษัทยอยกับกรรมการหรือผูบริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวของอาจมีรายการคาเชาในทรัพยสิน, คาสาธารณูปโภค, คาบริการตางๆ

, ใหกูยืมระหวางกัน, ซื้อขายวัตถุดิบ จึงขออนุมัติในหลักการใหฝายบริหารสามารถอนุมัติการทําธุรกรรมดังกลาว โดยมีขอตกลงทาง

การคาในลักษณะเดียวกับที่วิญูชนพึงกระทํากับคูสัญญาทั่วไปในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาที่ปราศจาก

อิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเกี่ยวของ 

11.3 รายการระหวางกัน 

 บริษัทเปดเผยรายการระหวางกันในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (56-1) และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท 
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