
บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) แบบ 72-1 

สวนที ่2 หนาที ่ 

11. รายการระหวางกนั 
11.1 รายการระหวางกนั 

ในป 2543 บริษัท โฮม โปรดกัส เซ็นเตอร จํากัด (มหาชน) มีรายการระหวางกันกับบุคคลผูมีผล
ประโยชนเกี่ยวของดังนี ้

บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีมีผลประโยชนรวม 

ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ หมายเหตุ 

บมจ. แลนดแอนด
เฮาส 

เปนผูถือหุนรายใหญท่ีสุดของ
บริษัท โดยถือหุนคิดเปนรอยละ 
36.36 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท 

ขายสินคากลุม Construction และ 
Finishing คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 
42.9 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
2.0 ของยอดขายรวมในป 2543  

จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร ราคา
ขายและบริการดังกลาว เปน
ราคาขายสงที่เหมาะสม ซึ่งจะต่ํา
กวาการขายปลีก ลักษณะการ
ขายจะเปนการขายสงโดยตรงให
กับ บมจ. แลนดแอนดเฮาส ใน
ราคาตลาดเดียวกันกับที่สามารถ
ซ้ือไดกับผูผลิตหรือผูขายรายอ่ืน
และทําใหบริษัทมีกําไรจากการ
ขายดังกลาวที่เหมาะสม 
 

บมจ. ควอลิตี้เฮาส เปนผูถือหุนรายใหญของบริษัท 
โดยถือหุนคิดเปนรอยละ 27.27 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมดของบริษัท 

ขายสินคากลุม Construction และ 
Finishing คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 
46.0 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
2.1 ของยอดขายรวมในป 2543 

จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร ราคา
ขายและบริการดังกลาว เปน
ราคาขายสงที่เหมาะสม ซึ่งจะต่ํา
กวาการขายปลีก ลักษณะการ
ขายจะเปนการขายสงโดยตรงให
กับ บมจ.ควอลิตี้เฮาส ในราคา
ตลาดเดียวกันกับที่สามารถซื้อ
ไดกับผูผลิตหรือผูขายรายอ่ืน
และทําใหบริษัทมีกําไรจากการ
ขายดังกลาวที่เหมาะสม 

บมจ. เอเชี่ยน พร็อพ
เพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท 

กลุม บมจ. แลนดแอนดเฮาส (เปน
ผูถือหุนรายใหญที่สุดของบริษัท) 
ไดถือหุนคิดเปนรอยละ 29.74 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมดของบมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอร
ตี้ ดีเวลลอปเมนท 

ขายสินคากลุม Construction และ 
Finishing คิดเปนจํานวนเงินเทากับ 
1.1 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 
0.05 ของยอดขายรวมในป 2543 

จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร ราคา
ขายและบริการดังกลาว เปน
ราคาขายสงที่เหมาะสม ซึ่งจะต่ํา
กวาการขายปลีก ลักษณะการ
ขายจะเปนการขายสงโดยตรงให
กับ บมจ. เอเชี่ยน พร็อพเพอรต้ี 
ดีเวลลอปเมนท ในราคาตลาด
เดียวกันกับที่สามารถซื้อไดกับผู



บริษัท โฮม โปรดักส เซ็นเตอร จํากดั (มหาชน) แบบ 72-1 

สวนที ่2 หนาที ่ 

บุคคล/นิติบุคคล 
ท่ีมีผลประโยชนรวม 

ความสัมพันธ ลักษณะ/ขนาดรายการ หมายเหตุ 

ผลิตหรือผูขายรายอ่ืนและทําให
บริษัทมีกําไรจากการขายดัง
กลาวที่เหมาะสม 

บริษัท สยาม รีเทล  
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด 

กลุม บมจ. แลนดแอนดเฮาส (เปน
ผูถือหุนรายใหญที่สุดของบริษัท) 
ไดถือหุนคิดเปนรอยละ 14.49 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมดของบริษัท สยามสินธร จํากัด 
ซึ่งถือหุนในบริษัท สยามสินธร 
แลนด จํากัด คิดเปนรอยละ 90 
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้ง
หมด บริษัท สยามสินธร แลนด 
จํากัดถือหุนในบริษัท สยาม รีเทล 
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด คิดเปนรอย
ละ 27 ของจํานวนหุนที่จําหนายได
แลวทั้งหมดของบริษัท สยามรีเทล 
ดีเวลล็อปเมนท จํากัด  

บริษัทไดทําสัญญาเชาพ้ืนท่ีและ
บริการภายในชั้น 1 ศูนยการคา
แฟชั่น ไอสแลนด เนื้อที่โดยประมาณ 
7,350 ตารางเมตร เพื่อใชเปนที่ตั้ง 
“โฮมโปร” สาขาแฟช่ันไอสแลนด 
ระยะเวลาเชา 1 พฤษภาคม 2542 
ถึง 30 เมษายน 2566  
โดยในป 2543 บริษัทชําระคาเชา, 
คาบริการสาธารณูปโภค, และคา
บริการ รวมทั้งสิ้น 16.8 ลานบาท 
หรือคิดเปนรอยละ 0.8 ของยอดขาย
รวมในป 2543 โดยในปตอๆไป จะมี
การปรับคาเชาพื้นที่และคาบริการ
สาธารณูปโภคเพ่ิมข้ึน ทุกๆ 3 ป
ตลอดอายุสัญญาเชา  

จากการประเมินของกรรมการ
ตรวจสอบและผูบริหาร ราคาเชา
พื้นที่และบริการดังกลาวเปน
ราคาท่ีเปนธรรมและเหมาะสม 
โดยมีการเชาเปนรายเดือนและ
อัตราคาเชาและบริการที่จะเพิ่ม
ขึ้นในอนาคต คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นวาเปนราคาท่ีเปน
ธรรมและเหมาะสมเชนเดียวกับ
ลูกคาทั่วไป 

 
 

11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 
การทํารายการระหวางกันเปนความจําเปนและมีความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นวาเปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดรับ
และจายคาตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม 

 
11.3 มาตรการ/ขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันและจะเกิดขึ้นตอไปในอนาคต ไดแกการขายสินคาใหกับ บมจ. 
แลนดแอนดเฮาส และ บมจ. ควอลิตี้เฮาส 

รายการระหวางกนัขางตน บริษทัดําเนินการโดยเปนการขายในราคาขายสง ซึ่งผูซื้อสามารถซื้อไดจาก 
ผูผลิตและผูจดัจําหนาย (Supplier) รายอื่น โดยท่ัวไปแลว เจาของโครงการเชน Land & House และ Quality House จะ
เจรจากําหนดคุณสมบัติ (Specification) และราคาของสินคาที่จะใชในโครงการกันลวงหนา และคณะกรรมการตรวจ
สอบไดพิจารณารายการดังกลาวที่ผานมาและเกิดขึ้นอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน โดยมีความเห็นวารายการดังกลาวเปน
รายการที่เปนไปตามลักษณะธุรกิจทั่วไป และบริษัทไดรับและจายคาตอบแทนในราคาตลาดยุติธรรม 
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11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 
บริษัทมีนโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันและในอนาคตที่คาดวาจะเกิดขึ้นกับ

บุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนหรือมีสวนไดสวนเสีย ในการขายสินคา ซึ่งจะมีการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ให
เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาที่สามารถแขงขันกับผูขายรายอื่นได ทั้งนี้บริษัทจะใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือ ผูเชี่ยวชาญอิสระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของ
ราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตาม
กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือ
จําหนายทรัพยสินท่ีสําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย 

ทั้งนี ้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความ
ชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทเปนผู
ใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตาม
แตกรณี ท้ังน้ีบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี
ของบริษัท 
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