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13. รายการระหว่างกัน 

13.1 สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษัทกบับคุคลที่อาจมีความขดัแย้งทางผลประโยชน์ 

ในระหวา่งปี 2550 บริษัทมีการทํารายการระหวา่งกนักบับริษัทที่เกี่ยวข้องและบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ซึง่ผู้สอบบญัชีได้ระบไุว้ในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน

ประจําปีตามรายละเอียดได้ดงันี ้

บริษัทหรือ

บคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 

 

ธรุกิจ 

 

ความสมัพนัธ์ 

ลกัษณะของ

รายการ 

มลูคา่ของรายการ 

(พนับาท) 

 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

บจ. พฒันาการ 

มินิออฟฟิศ 

(“พฒันาการ”) 

 

รับเหมา

ก่อสร้าง* 

กรรมการ 3 คน ซึง่ได้แก่ นายณรงค์  ทศัน

นิพนัธ์ นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรารัตน์ 

และนายทรงศกัดิ์  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ ถือหุ้น

ในบริษัทพฒันาการในสดัสว่น ร้อยละ 1 

ร้อยละ 20 และ ร้อยละ 20 ตามลําดบั  

ตอ่มาเมื่อวนัที่ 30/4/2546 กรรมการทัง้ 3 

คนได้ขายเงินลงทนุทัง้หมดให้แก่กลุม่ผู้ ถือ

หุ้นเดิมรายอื่นที่เหลือ  ซึง่เป็นเครือญาติ

ของกรรมการทัง้ 3 คนดงักลา่ว 
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บริษัทหรือ

บคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 

 

ธรุกิจ 

 

ความสมัพนัธ์ 

 

ลกัษณะของ

รายการ 

มลูคา่ของรายการ  

(พนับาท) 

 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

บจ.เอส.ที.พี. 

แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 

 

ให้เช่า

เครื่องจกัร

และ 

อาคารชดุ 

กรรมการและกลุม่ของกรรมการทัง้ 

3 คน ซึง่ได้แก่ นายณรงค์  ทศัน

นิพนัธ์  นายทชัชะพงศ์ ประเวศวรา

รัตน์  และนายทรงศกัดิ์  วิสทุธิ

พิทกัษ์กลุ ถือหุ้นในสดัสว่น ร้อยละ 

43 ร้อยละ 10 และร้อยละ 12 

ตามลําดบั  ตอ่มาเมื่อวนัที่ 

24/12/2546 บริษัทได้ขายเงินลงทนุ

ในเอส.ที.พี.ทัง้หมด (ร้อยละ 25) 

ให้แก่กรรมการและกลุม่ฯ  ทัง้ 3 คน

ดงักลา่ว เป็นผลให้กรรมการและ

กลุม่ฯ ถือหุ้นสดัสว่น ร้อยละ 57 

ร้อยละ 28 และ ร้อยละ15 

ตามลําดบั 

รายได้ค่าอะไหล่

ซอ่มเครื่องจกัร 

832 - บริษัทขายอะไหลเ่ครื่องจกัรที่ใช้ในการซอ่มเครื่องจกัรที่เช่ามาโดยราคาที่
เรียกเก็บบวกกําไร อตัราร้อยละ 15 

คา่เช่าที่ดิน 720 -  บริษัทเช่าที่ดิน (พืน้ที่ 10-2-60 ไร่ ตัง้อยู่ที่ ถนนพระยาสเุรนท์ แขวงบางชนั 

เขตมีนบรุี กรุงเทพมหานคร) สําหรับจดัเก็บเครื่องจกัรขนาดใหญ่ 

-  อตัราคา่เช่าเดือนละ 60,000 บาท ซึง่ตํ่ากว่าอตัราคา่เช่าในตลาด (ราคา

ตลาด 250,000 บาท) โดยนโยบายในการคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคต

จะเป็นอตัราที่ไม่สงูไปกวา่ราคาตลาด หากในอนาคตมีการปรับราคาคา่

เช่าที่ดินให้เทียบเคียงกบัราคาตลาด บริษัทจะมีคา่เช่าเพิ่มขึน้เป็นจํานวน 

190,000 บาท  

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค. 2550) โดยสามารถตอ่สญัญาเมื่อครบกําหนด 

คา่

สาธารณปูโภค 

1,661 -  บริษัทจ่ายตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้จริงโดยไม่มีคา่บริการเพิ่มเติม 

 

คา่เช่าเครื่อง

เจาะและเครน 

3,228 -  บริษัทจ่ายคา่เช่าในอตัราที่ตํ่ากว่าราคาตลาด  โดยจ่ายคา่เช่าเครื่องเจาะ

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

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

บาท)  โดยนโยบายในการคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราที่ไม่

สงูไปกวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2550) โดยสามารถตอ่สญัญาเมื่อครบกําหนด 
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บริษัทหรือ

บคุคลที่อาจมี

ความขดัแย้ง 

 

ธรุกิจ 

 

ความสมัพนัธ์ 

 

ลกัษณะของ

รายการ 

มลูคา่ของรายการ  

(พนับาท) 

 

ความจําเป็นและความสมเหตสุมผลของรายการ 

บจ. อี.ดี.อี. 

(“อี.ดี.อี.”) 

รับจ้าง

ทดสอบ

เสาเข็ม 

กรรมการ 2 คน ซึง่ได้แก่ นายทชัชะ

พงศ์ ประเวศวรารัตน์ และนายทรง

ศกัดิ์  วิสทุธิพิทกัษ์กลุ ถือหุ้นในอี.อี.

อีในสดัสว่น ร้อยละ 9 และ 16 

ตามลําดบั ตอ่มาเมื่อวนัที่ 

30/4/2546 กรรมการทัง้ 2 คนได้

ขายเงินลงทนุทัง้หมดให้แก่กลุม่ผู้

ถือหุ้นเดิมรายอื่นที่เหลือ ซึง่เป็น

เครือญาติของกรรมการทัง้ 2 คน

ดงักลา่ว 

คา่จ้างในการ

ทดสอบเสาเข็ม 

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

จําเป็นที่ต้องมีบริษัทที่เป็นกลางดําเนินการดงักลา่ว 

-  บริษัทจ่ายในอตัราที่ไม่แตกต่างจากลกูค้ารายอื่นของ อี.ดี.อี (ราคา ตลาด) 
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13.2 มาตรการหรือขัน้ตอนอนมุติัการทํารายการระหวา่งกนั 

 มีข้อกําหนดให้บริษัท และบริษัทยอ่ยท่ีจะทําธุรกรรมระหวา่งกนักบักรรมการ ผู้บริหารหรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้องต้องนํา

ข้อตกลงดงักลา่วไปขออนมุติัจากคณะกรรมการ หรือขออนมุติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทําธุรกรรม แม้ธุรกรรมดงักลา่วจะ

เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนนุธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการค้าโดยทัว่ไป ซึง่เดิมฝ่ายบริหารสามารถอนมุติัรายการดงักลา่วได้

เองโดยไมต้่องขออนมุติัจากคณะกรรมการ ดงันัน้จงึขออนมุติัในหลกัการเก่ียวกบัข้อตกลงทางการค้าโดยทัว่ไปในการทําธุรกรรมระหวา่ง

บริษัท และบริษัทยอ่ยกบักรรมการหรือผู้บริหารหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องอาจมีรายการคา่เช่าในทรัพย์สนิ, คา่สาธารณปูโภค, คา่บริการตา่งๆ

, ให้กู้ ยืมระหว่างกนั, ซือ้ขายวตัถดิุบ จงึขออนมุติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหารสามารถอนมุติัการทําธุรกรรมดงักลา่ว โดยมีข้อตกลงทาง

การค้าในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญชูนพงึกระทํากบัคูส่ญัญาทัว่ไปในสถานการณ์เดียวกนั ด้วยอํานาจตอ่รองทางการค้าท่ีปราศจาก

อิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบคุคลท่ีมีความเก่ียวข้อง 

13.3 รายการระหวา่งกนั 

 บริษัทเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในแบบแสดงรายการข้อมลูประจําปี (56-1) และหมายเหตปุระกอบงบการเงินท่ีได้รับการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัท 

 

 

 


