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11 รายการระหวางกัน
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2543 และวันท่ี 30 กันยายน 2544 บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความ

ขดัแยง โดยรายการดังกลาวไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ซึ่งผานการตรวจสอบและสอบทานจากผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตของบริษัท  และจากหนงัสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดสรุปความเห็นวารายการ
ดงักลาวมกีารก ําหนดเงื่อนไขทางการคาและราคาเปนไปตามลักษณะปกติทางการคาท่ัวไป อีกท้ังยังไดผานการ
พิจารณาอนุมตัจิากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะอนุกรรมการตางๆ ของบริษัท ซึ่งเปนไปตามขั้นตอนการอนุมัติท่ี
เหมาะสมตามระเบียบขอบังคับของบริษัททุกประการ  ดังน้ี
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ เงื่อนไข ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2543 ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2544
ธนาคาร ทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) - ถือหุนในบริษัท   คิดเปนรอยละ 9.43

- ผูบริหารของธนาคาร นางเนื้อนวล สวัส
ดิกุล ณ อยุธยา เปนกรรมการของบริษัท

-  เงื่อนไขทางการคาและ
ราคาเปนไปตามลักษณะ
ปกติทางการคาทั่วไป

- เปนลูกคาลีสซิ่งในทรัพยสินประเภทตู ATM
สัญญาสิ้นสุด ณ วันที่ 16 เมษายน 2543 ใน
ระหวางป 2543 บริษัทไดรับชํ าระเงินคาเชา
และคาซื้อคืน  14.09  ลานบาท  (รวม VAT)
โดยสัญญาดังกลาวมีอัตราดอกเบี้ย (Effective
Rate) อยูที่ระหวาง 16.00 - 16.50% ตอป

-  เปนธนาคารที่บริษัทฝากเงินประเภทออมทรัพย
และกระแสรายวัน  ณ สิ้นป 2543 มีจํ านวนรวม
7.24 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตอป
ส ําหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย

-  บริษัทกูเงินโดยตั๋วสัญญาใชเงิน ในอัตรา
ดอกเบี้ย 7.00% ในปแรก และ MLR �1 %
ส ําหรับปถัดไป โดย ณ สิ้นป 2543 มียอดคง
คางจํ านวน 100 ลานบาท และดอกเบี้ยจายใน
ป 2543 จํ านวนรวม 8.76  ลานบาท

-  เปนธนาคารที่บริษัทฝากเงินประเภทออม
ทรัพยและกระแสรายวัน จํ านวนรวม 3.00
ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ย 0.50% ตอป
ส ําหรับเงินฝากประเภทออมทรัพย

-  บริษัทกูเงินโดยตั๋วสัญญาใชเงิน ในอัตรา
ดอกเบี้ย 7.00% ในปแรก และ MLR�1 %
ส ําหรับปถัดไป โดย ณ สิ้นเดือน กันยายน
2544 มียอดคงคางจํ านวน 89.96 ลาน
บาท และดอกเบี้ยจายรวม ณ 30 กันยายน
2544 จํ านวนรวม 5.05  ลาน

บริษัท ไทยประกันภัย จํ ากัด (มหาชน) -  ผูบริหาร คือ นางสาวพณิตา ตูจินดา เปน
กรรมการของบริษัท

-  เงื่อนไขทางการคาและ
ราคาเปนไปตาม
ลกัษณะปกติทางการคา
ทั่วไป

-  บริษทันํ าสงยอดทุนประกันภัยของลูกคาบริษัท
ใหคิดเปนรอยละ 8.38 ของทุนประกันภัย

     ทั้งหมด  ในป 2543

-  บริษัทนํ าสงยอดทุนประกันภัยของลูกคา
บริษัทให คิดเปนรอยละ 11.29 ของทุน
ประกันภัยทั้งหมด

บริษัทกลุมทองหลอและบริษัทในกลุมอีก
3 บริษัท (บจก. เบนซทองหลอ, บจก.
เบนซอารี, บจก. เบนซรามอินทรา)

-   นายวสันต โพธิพิมพานนท ผูบริหาร
บริษัทกลุมทองหลอ ถือหุนในบริษัท
คิดเปนรอยละ 1.57

-  เงื่อนไขทางการคาและ
ราคาเปนไปตามลักษณะ
ปกติทางการคาทั่วไป

-  เปนผูแนะนํ าลูกคาใหกับทางบริษัท
-  มีการกูเงินจากทางบริษัท  โดยมียอดคงคาง ณ
สิ้นป 2543 จํ านวน 18.55 ลานบาท และ
ดอกเบี้ยจายรวม 0.15 ลานบาท

-  เปนผูแนะนํ าลูกคาใหกับทางบริษัท
-  มีการกูเงินจากทางบริษัท โดยมียอดคงคาง
ณ สิ้นเดือน กันยายน 2544 จํ านวน
23.87 ลานบาท และดอกเบี้ยจายรวม ณ
30 กันยายน 2544 จํ านวนรวม  1.73 ลาน
บาท
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บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ลักษณะความสัมพันธ เงื่อนไข ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2543 ลักษณะ/ขนาดของรายการในป 2544
นายมนตรี สิหนาทกถากุล -  ถือหุนในบริษัท    คิดเปนรอยละ  9.43

-  มีบุตร คือ นายอนุชา สิหนาทกถากุล
เปนกรรมการของบริษัท

-  เงื่อนไขทางการคาและ
ราคาเปนไปตามลักษณะ
ปกติทางการคาทั่วไป

-  เปนลูกคาเชาซื้อของทางบริษัท โดยมียอดลูก
หนี้สุทธิ ณ สิ้นป 2543 จํ านวน 3.40 ลานบาท

-  เปนลูกคาเชาซื้อของทางบริษัท โดยมียอด
ลกูหนี้สุทธิจํ านวน 4.54 ลานบาท

ธนาคาร ไทยธนาคาร จํ ากัด (มหาชน) - ถือหุนในบริษัท   คิดเปนรอยละ 33.66
    ผูบริหารของธนาคาร นายนพวงศ
    รามโกมุท  และนายประเสริฐ
    หวังรัตนปราณี  เปนกรรมการบริษัท

-  เงื่อนไขทางการคาและ
ราคาเปนไปตามลักษณะ
ปกติทางการคาทั่วไป

-  บริษัทมีเงินกูตั๋วสัญญาใชเงินและเงินกูยืมระยะ
ยาว ตนป 2543 จํ านวน 114.93  ลานบาท  ใน
อัตราดอกเบี้ย  MLR  และมีการชํ าระคืนเงิน
กูยืมทั้งหมดระหวางป 2543  โดยมีการจาย
ดอกเบี้ยในป 2543  จํ านวนเงินทั้งสิ้น  5.99
ลานบาท  ขณะที่ ณ สิ้นป  2543  บริษัทไมมี
ภาระเงินกูยืมคงเหลือ

- ไมมี -
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11.1   ความจ ําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท เห็นวา รายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นน้ันเปนไปอยางสมเหตุสมผล โดย

เงื่อนไขตางๆของรายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นจะถูกกํ าหนดเปนไปตามเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไป และเปนไปตามราคา
ตลาด รวมท้ังไดผานการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะอนุกรรมการตาง ๆ ของบริษัท  ซึ่งเปนไป
ตามขัน้ตอนการอนุมัติท่ีเหมาะสมตามระเบียบขอบังคับของบริษัททุกประการ

 11.2   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
 รายการระหวางกันท่ีเกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นตอไปในอนาคต  ไดแก การขอเงินกูหรือการใหเชาซื้อและหรือ

ลีสซิ่งกับผูถือหุน ไดแก ธนาคารทหารไทย จํ ากัด (มหาชน) ซึ่งปกติการปลอยสินเชื่อของธนาคารจะตองตรวจสอบ
ฐานะการเงนิของบริษัท หลักประกันตาง ๆ ตามขั้นตอนการอนุมัติท่ีเขมงวดของธนาคาร และอยูภายใตการกํ ากับดูแล
ของธนาคารแหงประเทศไทยอยูแลว สวนการท่ีบริษัทจะเสนอบริการเชาซื้อหรือลีสซิ่งใหกับธนาคาร  ซึ่งเปนผูถือหุน
ของบริษัทน้ัน บริษัทไดมีการกํ าหนดใหผูบริหารหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามีสวนรวมในการอนุมัติ
รายการดังกลาวได รวมท้ังบริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของรายการดังกลาวดวย  นอกจากน้ี โดยปกติธนาคารก็สามารถใชบริการเชาซื้อหรือลีสซิ่งท่ีอ่ืนไดโดยท่ัวไป  
จงึเปนการจ ําเปนท่ีบริษัทตองเสนออัตราดอกเบ้ียในอัตราเดียวกันกับทองตลาดเชนกัน

11.3   นโยบายและแนวโนมการทํ ารายการระหวางกันในอนาคต
บริษทัคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก  อยางไรก็ตาม บริษัทมีโนบายท่ีจะดํ าเนินการให

เปนไปตามลักษณะธุรกิจการคาปกติท่ัวไป  ท้ังน้ีบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือ
ผูเชีย่วชาญอสิระ พิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํ า
รายการดวย

รายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวา
ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ ค ําส่ัง หรือขอกํ าหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย  รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกํ าหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํ ารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือ
จ ําหนายทรัพยสินท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกํ าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

ท้ังน้ี หากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนมสีวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัท จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจํ าเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํ านาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษัทเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ 
หรือผูถอืหุนตามแตกรณี  ท้ังน้ีบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท


