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11. รายการระหวางกัน 
 

ปจจุบันบริษัทมีรายการระหวางกันกับบริษัทที่เกี่ยวของ  ผูถือหุนใหญ หรือผูบริหารของบริษัท ดังตอไปนี ้
 
ก) รายการการดําเนินธุรกิจระหวางบรษิัทและบริษัทยอย 
 บริษัทและบรษิัทยอยมีการทําธุรกิจหลกัที่เกี่ยวเนื่องกัน โดยบริษัทยอยเปนบริษัทที่ไดรบัสัมปทานการใหบริการอินเตอรเน็ตจาก 
กสท. เปนระยะเวลา 10 ป  บริษัทยอยใหบริการอินเตอรเน็ตโดยตรงแกลูกคาประเภท Corporate Leased Line เปนหลัก และแตงตั้งใหบรษิัท
เปนตัวแทนในการใหบริการอินเตอรเน็ตแกลูกคาที่เหลือทั้งหมดที่ไมใชลูกคาประเภท Corporate Leased Line  เปนระยะเวลา 9 ป 6 เดือน  
ตามสัญญาตัวแทนใหบริการ ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2544 

ตามสัญญาตัวแทนในการใหบริการอินเตอรเน็ตจากบริษัทยอย บริษัทจะทําหนาที่เชื่อมโยงสัญญาณอินเตอรเน็ตจากบริษัทยอย 
เพื่อนํามาใหบริการแกลูกคาทุกประเภท ยกเวนลูกคาประเภท Corporate Leased Line ซึ่งบริษัทยอยจะเปนผูใหบริการแกลูกคาประเภท 
Corporate Leased Line ดวยตนเอง 

ในสัญญาตัวแทนดังกลาวจะระบุหนาที่  ขอบเขต  และคาใชจายในการดําเนินธุรกิจที่ชัดเจน (ตามรายละเอียดเพิ่มเติมในขอ 2.5.2 
เรื่องสินทรัพยไมมีตัวตน)  
 
รายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัทยอยในป 2543 และไตรมาสที่ 1-2 ของป 2544 

(บาท) 
บริษัท 2543 ไตรมาสที่ 1-2  ป  2544 
งบดุล   
ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย 1,254,355.04 6,077,536.61 
ดอกเบี้ยคางรับ 13,638.23 181,263.42 
คาใชจายคางจาย 1,466,129.03 2,472,389.06 
สินทรัพยไมมีตัวตน 1,860,190.97 1,759,739.61 
งบกําไรขาดทุน   
ดอกเบี้ยรับ 13,638.23 167,625.19 
ตนทุนบริการ 1,466,129.03 900,000.00 
สินทรัพยไมมีตัวตนตัดจําหนาย 165,485.60 100,451.36 
 
 ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกบริษัทยอย เปนเงินที่บริษัทใหกูยืมแกบรษิัทยอย เนื่องจากในป 2543 บริษัทยอยมีคาใชจายตอเดือนในการ
เช่ือมตอวงจรอินเตอรเน็ตตางประเทศกับ กสท. คอนขางสูง  ในขณะที่รายไดของบริษัทยอยเพิ่มขึ้นในปริมาณนอยกวาคาใชจายที่เพิ่มขึ้น  ซ่ึง
เหตุการณดังกลาวสงผลกระทบทาํใหบริษัทยอยขาดสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะใหการ
สนับสนุนทางดานการเงินเพื่อเพิ่มสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนในการทําธุรกิจของบริษัทยอย เนื่องจากบริษัทยอยเปนผูไดรับสัมปทานใน
การใหบริการอินเตอรเน็ตจาก กสท. ซึ่งการใหบริการอินเตอรเน็ตเปนธุรกิจหลักของบริษัท   ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 บริษัทไดใหกูยืมแก
บริษัทยอยเพิ่มเติมจํานวน 4.82 ลานบาท เพ่ือเพ่ิมสภาพคลองและเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทยอยเพ่ิมเติม  ซึ่งทําใหเกิดรายการดอกเบี้ยรบั  
และดอกเบี้ยคางรับดังกลาว  บริษัทไดบันทึกตนทุนบริการจํานวน 1.47 และ 0.90 ลานบาทในป 2543 และ 2 ไตรมาสแรกของป 2544 ซ่ึง
เปนตนทุนคาบริการวงจรอินเตอรเน็ต เดือนละ 0.15 ลานบาท ที่บริษัทจายใหบริษัทยอย  ในป 2543 บริษทัยังคางชําระคาตนทุนบริการ
ดังกลาวแกบริษัทยอย จึงไดบันทึกเปนคาใชจายคางจายในงบดุลทั้งจํานวน  ใน 2 ไตรมาสแรกของป 2544 บริษทัไดบันทึกคาใชจายคางจาย
เพิ่มขึ้นจํานวน 1.01 ลานบาท ซึ่งมาจากตนทุนบริการทีค่างชําระบรษิัทยอยเพิ่มเติมจํานวน 0.45 ลานบาท และคาใชจายคางจายอื่นๆ จํานวน 
0.56 ลานบาท 
 สินทรัพยไมมีตัวตนที่บันทึกในงบดุลของบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2543 จํานวน 1.86 ลานบาท คือรายการทีบ่ริษัทไดโอนเงินลงทุนใน
หุนสามัญของบริษัทยอยจํานวน 480,000 หุน ซึ่งมีมูลคาปจจุบัน ณ วันซ้ือเงินลงทุน (วันที่ 1 พฤศจิกายน 2543) จํานวน 2.02 ลานบาท ใหกบั 
กสท. เพื่อใหไดรับสิทธิในการดําเนินธุรกิจใหบริการอินเตอรเน็ตของบริษัทยอย 



 บริษัท รอยเนท จํากดั (มหาชน)  แบบแสดงรายการขอมูลเพื่อการเสนอขายหลักทรัพย (แบบ 69-1) 
 

 
 หนา 67 

 เง่ือนไขตางๆ ที่อยูในสัญญาตัวแทนการใหบริการอินเตอรเน็ตที่กลาวไปแลว และรายการระหวางกันระหวางบริษัทและบรษิัทยอยที่
ผานมาไดรับความเห็นชอบจากประธานกรรมการของบริษัทยอย ซึ่งเปนผูแทนจาก กสท.  และกรรมการอิสระของบริษัททั้ง 2 ทานแลว วามี
ความจําเปนที่บรษิัทและบรษิัทยอยทํารายการระหวางกันนี ้ หนาที่ ขอบเขต และคาใชจายในการดาํเนินธุรกิจมีความเหมาะสมกับสภาพตลาด
อินเตอรเน็ต และสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน 
 
ข) รายการเงินใหกูยืมแกกรรมการ 
 ตามงบการเงินของบริษัทและบริษทัยอยสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2544 บริษัทมีรายการลูกหนีแ้ละเงินใหกูยืมแกกรรมการจํานวน 
8,464,214.54 ลานบาท ซึ่งเปนรายการระหวางกันที่มีรายละเอียดดังตอไปนี ้
 
1)! งบการเงินของบริษัทสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2544 : ลูกหนีแ้ละเงินใหกูยืมแกกรรมการจํานวน 5,591,178.41 ลานบาท 
รายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมกรรมการของบริษัทดังกลาว คือรายการที่บริษทัใหกูยืมแกนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ ซึ่งเปนผูถือหุน

ใหญและเปนประธานกรรมการบริษัท เน่ืองจากในเดือนเมษายน 2543 ที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 18 ลาน
บาท จากเดิม 8 ลานบาทเปน 26 ลานบาท โดยเสนอขายหุนใหแกนายกติติพัฒน เยาวพฤกษ จํานวน 5 ลานบาท และผูรวมทุนกลุมหนึ่ง 
จํานวน 13 ลานบาท 
 หลังจากที่บริษัทไดจดทะเบียนเพิ่มทุน ผูรวมทุนรายดังกลาวขอถอนเงินลงทุนจํานวน 13 ลานบาทคืนไป ดังนั้นนายกิตติพัฒน เยาว
พฤกษจึงมีความจําเปนตองกูยืมเงินของบริษัทจํานวน 13 ลานบาทเพื่อนํามาชดเชยเงินลงทุนที่ผูรวมทุนไดถอนออกไป โดยนายกิตติพัฒน 
เยาวพฤกษตกลงที่จะผอนชําระเงินกูดังกลาวกับบริษัท และชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8 ตอป 
 อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษไดนําเงินมาชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวแกบริษทัจนหมดแลว เม่ือวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2544 
 

2)! งบการเงินของบริษัทยอยสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2544 : ลูกหนี้และเงินใหกูยืมแกกรรมการจํานวน 2,873,036.13 ลานบาท 
 รายการลูกหนี้และเงินใหกูยืมกรรมการของบริษัทยอยดังกลาว คือรายการทีบ่ริษัทใหกูยืมแกนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ ซึ่งเปนผูถือ
หุนใหญและเปนประธานกรรมการบรษิัท เนื่องจากบริษัทยอยมีความจําเปนตองเพิ่มทุนจดทะเบียนใหครบ 15 ลานบาทตามสญัญาผูถือหุน
ของบริษัทยอยระหวางบริษัทและ กสท. ลงวันที่ 6 มีนาคม 2543  นายกิตติพัฒน เยาวพฤกษจึงมีความจําเปนตองกูยืมเงินของบริษัทยอย
จํานวน 14,880,000 ลานบาทเพื่อนํามาเพิ่มทุนในบริษัทยอยตามสัญญาผูถือหุนดังกลาว  โดยนายกติติพัฒน เยาวพฤกษตกลงที่จะผอนชําระ
เงินกูดังกลาวกับบรษิัทยอย และชําระดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 8 ตอป  

อยางไรก็ตาม ในปจจุบันนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษไดนําเงินมาชําระคืนเงินกูยืมดังกลาวแกบรษิัทยอยจนหมดแลว เม่ือวันท่ี 19 
กรกฎาคม 2544 
 เน่ืองจากนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษ ไดคืนเงินกูยืมทั้งหมดแกบริษัทและบริษัทยอยเรียบรอยแลว ในไตรมาสที่ 3 ของป 2544 
ดังนั้นรายการลูกหนีแ้ละเงินกูยืมกรรมการที่ปรากฎอยูในงบการเงินของบริษทัและบรษิัทยอย สิ้นสดุ 30 มิถุนายน 2544 จะไมปรากฏในงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทยอย สิน้สุด 30 กันยายน 2444 อีกตอไป  นอกจากนี้บริษัทและบริษทัยอยยังมีนโยบายที่ชัดเจนที่จะปฏิบตัิตาม
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัดอยางเครงครัด โดยจะไมทํารายการในลักษณะดังกลาวอีกในอนาคตอยางแนนอน 
 
ค) รายการเชาพื้นที่ระยะยาวจากกรรมการ 
 บริษัทและบรษิัทยอยไดเชาพื้นที่ที่ทําการของบริษัทและบรษิัทยอยมาตั้งแตกอตั้งบริษัทที่ 32 ตรอกภูธเรศ ถนนแปลงนาม แขวงสัม
พันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 10100 จากนางดวงพร เยาวพฤกษ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและรองประธานกรรมการของบริษัท แมวาปจจุบัน
สํานักงานใหญของบริษัทยังอยูที่ถนนแปลงนาม  แตบริษทัไดยายพนักงานสวนใหญมาอยูทีส่ํานักงานสาขาที ่ 1550 อาคารแกรนดอัมรินทร
ทาวเวอร ช้ัน 9 ถนนเพชรบุรีตัดใหม  แขวงมักกะสัน เขตราชเทว ี  กรุงเทพ 10310  ซึ่งอยูในบริเวณใกลเคียงกับสาํนักงานใหญของบริษทัยอย  
เนื่องจากมีพื้นที่ใชสอยมากกวาและสิ่งอํานวยความสะดวกพรอมกวา 

แตบริษทัและบริษัทยอยยังคงเชาพื้นทีบ่างสวนที ่ 32 ตรอกภูธเรศ ถนนแปลงนาม แขวงสัมพันธวงศ เขตสัมพันธวงศ กรุงเทพฯ 
10100 จากนางดวงพร เยาวพฤกษ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญและรองประธานกรรมการของบริษัท  ตามสัญญาเชาระยะยาวอายุ 12 ป ลงวันที ่ 1 
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กรกฎาคม  2544  จํานวน 1 ฉบับของบริษัทในอัตราคาเชา 10,000 บาทตอเดือน และสัญญาเชาระยะยาวอาย ุ12 ป ลงวันที่ 1 กรกฎาคม  
2544  อีก 1 ฉบบัของบริษัทยอย ในอัตราคาเชา 10,000 บาทตอเดือน เพื่อใชเปนที่วางเครื่องและอุปกรณที่ใชในการใหบริการอินเตอรเนต็  
เนื่องจากกระแสไฟฟาและชุมสายโทรศัพทในบริเวณดังกลาวมีคุณภาพสูง และมีปญหาขัดของนอยมาก 
 ตามสัญญาเชาระยะยาวระหวางบริษทัและนางดวงพร เยาวพฤกษ ลงวันที ่ 1 กรกฎาคม 2544 และสัญญาเชาระยะยาวระหวาง
บริษัทยอยและนางดวงพร เยาวพฤกษ ลงวันที ่ 1 กรกฎาคม 2544 ไดระบุขอบเขต หนาที่ และความรับผดิชอบของผูเชา สถานที่เชา อายุ
สัญญาเชา  และคาเชา ท่ีชัดเจน  โดยสัญญาเชาทั้งสองฉบับดังกลาวไดถูกตรวจสอบโดยกรรมการอิสระทั้ง 2 ทานแลว วามีความสมเหตสุมผล
ในการทํารายการระหวางกันดังกลาว  และคาเชาที่ระบุในสญัญาเชาทั้งสองฉบับเปนคาเชาที่เปนราคาตลาดทั่วไป  โดยเทียบจากอัตราคาเชา
โดยราคาประเมินของสํานักงานเขตสัมพันธวงศ 
 
ง) รายการค้ําประกันเงินกูยืมของบริษทัโดยสินทรัพยของกรรมการ 
 ตามงบการเงินของบริษัทและบริษทัยอยสิ้นสุด 30 มิถุนายน 2544 บริษัทมีรายการเงินเบิกเกินบัญชีและเงินกูยืมจากธนาคาร
จํานวน 8,534,059.72 ลานบาท โดยบริษัทไดกูยืมเงินจากธนาคารจํานวน 9,000,000 ลานบาท เม่ือวันท่ี 27 ตุลาคม 2543 โดยใชสินทรัพย
ของนายมนตร ี เยาวพฤกษ นางดวงพร เยาวพฤกษ และนายกติติพัฒน เยาวพฤกษ ซึ่งเปนที่ดินและตึกแถวค้ําประกันเงินกูจํานวนดังกลาวไว
กับธนาคาร 
 ภายหลังจากทําการเพิ่มทุนและเสนอขายหุนใหประชาชนในครั้งนี ้  บริษัทจะนําเงินสวนหนึ่งที่ไดจาการเสนอขายหุนไปชําระคืน
เงินกูธนาคารที่เหลือทั้งหมด  เพื่อทําการไถถอนสินทรัพยของกรรมการที่เปนหลักประกันเงินกูยืมธนาคารดังกลาว  สงคืนใหนายมนตร ี เยาว
พฤกษ นางดวงพร เยาวพฤกษ และนายกิตติพัฒน เยาวพฤกษตอไป 
 

นอกเหนือจากรายการระหวางกันที่กลาวมาแลว  บรษิัทไมมีนโยบายทํารายการกับบริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนใหญ หรือผูบริหารของ
บริษัทอีกในอนาคต  สําหรบักรณีที่บริษัทมีความจําเปนตองทํารายการกบับริษัทที่เกี่ยวของ ผูถือหุนใหญ หรือผูบริหารของบริษัท  บริษัทจะ
ปฏิบัติตามขอบังคับของบรษิัทและกฎขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเรื่องรายการระหวางกัน โดยบริษัทจะถือเกณฑประโยชน
สูงสุดของผูถือหุนของบริษทัเปนสาํคญั 
 


