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12. รายการระหว่างกัน 
12.1  สรุปรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

ในระหวา่งปี 2556 บริษทัมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ ซ่ึงผูส้อบบญัชีได้
ระบุไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปีตามรายละเอียดไดด้งัน้ี 

 
บริษทัหรือ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ลกัษณะของ
รายการ 

มูลคา่ของรายการ  
(พนับาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจ.เอส.ที.พี. 
แอสเซท 

(“เอส.ที.พี.”) 
 

ใหเ้ช่า
สงัหาริมทรั
พยแ์ละ

อสงัหาริมท
รัพย ์

ผูถื้อหุ้นร่วมกัน
และญา ติส นิท
ของกรรมการ
เ ป็นกรรมการ
ข อ ง บ ริ ษั ท
ดงักล่าว 

ค่าเช่าเคร่ืองจกัร 1,995 - บริษทัขายอะไหล่เคร่ืองจกัรท่ีใชใ้นการซ่อม
เคร่ืองจกัรท่ีเช่ามาโดยราคาท่ีเรียกเกบ็บวกกาํไร อตัรา
ร้อยละ 15 

ค่าเช่าท่ีดิน 720 -  บริษทัเช่าท่ีดิน (พื้นท่ี 10-2-60 ไร่ ตั้งอยูท่ี่ ถนนพระยา
สุเรนท ์แขวงบางชนั เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร) 
สาํหรับจดัเกบ็เคร่ืองจกัรขนาดใหญ่ 

-  อตัราคา่เช่าเดือนละ 60,000 บาท ซ่ึงตํ่ากวา่อตัราคา่เช่า
ในตลาด (ราคาตลาด 250,000 บาท) โดยนโยบายใน
การคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคตจะเป็นอตัราท่ีไม่สูง
ไปกวา่ราคาตลาด หากในอนาคตมีการปรับราคาคา่เช่า
ท่ีดินใหเ้ทียบเคียงกบัราคาตลาด บริษทัจะมีคา่เช่า
เพิ่มข้ึนเป็นจาํนวน 190,000 บาท  

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค. 2550) โดยสามารถต่อสญัญา
เม่ือครบกาํหนด 

ค่า
สาธารณูปโภค 

1,899 -  บริษทัจ่ายตามคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มีคา่บริการ
เพิ่มเติม 

 
ค่าเช่า

ยานพาหนะ 
0.13 -  บริษทัจ่ายค่าเช่าในอตัราท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาด  โดยจ่าย

ค่าเช่าเคร่ืองเจาะเดือนละ 75,000 -120,000 บาท (ราคา
ตลาด: 150,000 บาท)  และคา่เช่าเครนเดือนละ 50,000 
- 65,000 บาท(ราคาตลาด: 120,000 – 130,000 บาท)  
โดยนโยบายในการคิดราคาระหวา่งกนัในอนาคตจะ
เป็นอตัราท่ีไม่สูงไปกวา่ราคาตลาด 

-  อายสุญัญา 1 ปี (มค.-ธค.2550) โดยสามารถต่อสญัญา
เม่ือครบกาํหนด 
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บริษทัหรือ
บุคคลท่ีอาจมี
ความขดัแยง้ 

 
ธุรกิจ 

 
ความสมัพนัธ์ 

 
ลกัษณะของ
รายการ 

มูลคา่ของรายการ  
(พนับาท) 

 
ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บจ. อี.ดี.อี. 
(“อี.ดี.อี.”) 

รับจา้ง
ทดสอบ
คุณภาพ
เสาเขม็ 

ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ ง
บริษัทดังกล่าว
เ ป็นญา ติส นิท
ของผูถื้อหุน้ 

ค่าจา้งในการ
ทดสอบเสาเขม็ 

 
 
 
 
 

4,833 -  อี.ดี.อี.ดาํเนินการทดสอบเสาเขม็ใหแ้ก่ลูกคา้ของบริษทั 
เน่ืองจากความจาํเป็นท่ีตอ้งมีบริษทัท่ีเป็นกลาง
ดาํเนินการดงักลา่ว 

-  บริษทัจ่ายในอตัราท่ีไม่แตกต่างจากลูกคา้รายอ่ืนของ 
อี.ดี.อี (ราคา ตลาด) 

ค่า
สาธารณูปโภค 

0.18 - บริษทัจ่ายตามคา่ใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริงโดยไม่มีคา่บริการ
เพิ่มเติม 

บจ.อลัเทม็เทค  รับเหมา
ก่อสร้าง 

(รับจา้งขดุ
ดิน) 

ผู ้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ
ก ร ร ม ก า ร ใ น
บริษทัยอ่ย 

รับจา้งขดุดิน 2,944 
 

-  บริษทั อลัเทม็เทค จาํกดั คิดคา่ดาํเนินการขดุดินเทา่กบั
ราคาตลาด ไม่แตกต่างจากลูกคา้รายอ่ืนของบริษทั 
อลัเทม็เทค จาํกดั  

บริษทั นิว
เทคโนโลย ีเอน็
จิเนียร่ิง คอน
สตรัคชัน่ จาํกดั 

รับเหมา
ก่อสร้าง 

ผู ้ ถื อ หุ้ น แ ล ะ
ก ร ร ม ก า ร ใ น
บริษทัยอ่ย 

รับเหมาก่อสร้าง 34,450 - บริษทั นิวเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 
คิดคา่รับเหมาก่อสร้างในราคาตลาด ไม่แตกต่างจาก
ลูกคา้รายอ่ืนของบริษทั นิวเทคโนโลย ีเอน็จิเนียร่ิง 
คอนสตรัคชัน่ จาํกดั 

 
 12.2  มาตรการหรือข้ันตอนอนุมัติการทาํรายการระหว่างกนั 
 มีขอ้กาํหนดให้บริษทั และบริษทัยอ่ยท่ีจะทาํธุรกรรมระหวา่งกนักบักรรมการ ผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง
ตอ้งนาํขอ้ตกลงดงักล่าวไปขออนุมติัจากคณะกรรมการ หรือขออนุมติัในหลกัการจากคณะกรรมการก่อนท่ีจะทาํธุรกรรม แม้
ธุรกรรมดงักล่าวจะเป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติท่ีมีเง่ือนไขการคา้โดยทัว่ไป ซ่ึงเดิมฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมติัรายการดงักล่าวได้เองโดยไม่ตอ้งขออนุมติัจากคณะกรรมการ ดงันั้นจึงขออนุมติัในหลกัการเก่ียวกบัขอ้ตกลงทางการคา้
โดยทัว่ไปในการทาํธุรกรรมระหว่างบริษทั และบริษทัยอ่ยกบักรรมการหรือผูบ้ริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งอาจมีรายการค่าเช่าใน
ทรัพยสิ์น, ค่าสาธารณูปโภค,  ค่าบริการต่างๆ, ให้กูย้ืมระหว่างกนั, ซ้ือขายวตัถุดิบ จึงขออนุมติัในหลกัการให้ฝ่ายบริหารสามารถ
อนุมติัการทาํธุรกรรมดงักล่าว โดยมีขอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทัว่ไปในสถานการณ์
เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ท่ีปราศจากอิทธิพลในการท่ีตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวขอ้ง 

12.3  รายการระหว่างกนั 
 บริษทัเปิดเผยรายการระหวา่งกนัในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (56-1) และหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรั้บ
การตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั 


