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11. รายการระหวางกัน          

ที่ผานมา บริษัทฯ มีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมคีวามขัดแยงดังรายละเอียดตอไปนี ้

(1) รายได/คาใชจาย และยอดคงคาง 
(หนวย: ลานบาท) 

 เจาหนี้ ลูกหนี้ รายละเอียดของรายการ 12 เดือน 
ป 2544 

ยอดคง
คาง 
สิน้ป 
2544 

6 เดือน 
ป 2545 

ยอดคง
คาง 
ณ 30 
มิ.ย. 45 

1 บริษัทฯ APC บริษัทฯขายอุปกรณจับยึด 5.34 2.10 0.16 0 
2 APC บริษัทฯ บริษัทฯซื้ออุปกรณจับยดึ 0.43 0.43 5.95 2.55 
3 บริษัทฯ ASICO บริษทัฯขายช้ินสวนรถยนต 6.18 1.83 3.73 1.99 
4 ASICO บริษัทฯ บริษทัฯซือ้ช้ินสวนรถยนต 6.85 4.53 9.95 4.96 
5 ASICO บริษัทฯ บริษัทฯเชาโรงอาหาร 0.57 2.45 0.28 10.60 
6 ASANIT บริษัทฯ บริษทัฯชบุอะไหลรถยนต 0.78 0.10 0.51 0.30 
7 NESC  ASANIT ซอมรถยนต 0.08 0.007 0.07 0 
8 NESC ASICO ซอมรถยนต 0.16 0.06 0.07 0.03 
9 นิว เอรา  NESC คาโอนธุรกิจ 1.78 0.29 0.88 1.07 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการที่ 1-2 บริษัทฯ สั่งทําอุปกรณจับยึดกับบริษัท อาปโก ไพลคอน จํากัด (“APC”) เมื่อบริษัทฯมีคาํสั่งซื้อดวนและ
ตองสงมอบอุปกรณจับยดึใหทนัเวลา แตเนื่องจากบริษัทฯมีงานมากจนอาจจะทําไดไมเร็วตามความตองการของลกูคา บรษัิทฯ 
จึงสั่งทําอุปกรณจับยดึกับ APC ในขณะที ่ APC สั่งทําทําอุปกรณจับยึดกับบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทยอยตองการอุปกรณจับยึดที่
มีคณุภาพ โดยราคาทีค่ิดระหวางกนัเปนราคาตนทุนบวกอัตรากกําไร ทั้งนี้บริษัททั้งสองมีนายเย็บ ซู ชวนเปนผูมีอํานาจควบคุม 

รายการที่ 3-4 บริษัทฯ สงอุปกรณทีใ่ชวัดระดับน้ํามันในถังน้ํามันใหบริษัท เอเบลิ ซาโน อินดสัตรีส (1996) จํากัด 
(“ASICO”) เพื่อเช่ือมดวยทองเหลอืง (brazing) นอกจากนี้ ASICO ยังบริการเชื่อมทองเหลืองใหบรษิทัฯ สําหรับชิน้สวนรถยนต
อ่ืน ๆ อีก เนื่องจากความชํานาญของ ASICO ในการเชื่อมดวยทองเหลอืง ประกอบกับการมีประสิทธิภาพในการบริหารการ
ขนสงและการดําเนินงาน เนื่องจากโรงงานของบริษัททั้งสองอยูในบริเวณใกลกนั โดยราคาที่คดิระหวางกันเปนราคาตนทนุบวก
กําไร ทั้งนี้บริษัททั้งสองมนีายเย็บ ซู ชวนเปนกรรมการ 

รายการที่ 5 บริษัทฯ เชาโรงอาหารจาก ASICO เนื่องจากในบรเิวณโรงงานมีโรงอาหารอยูแหงเดยีวซึ่งเปนการใช
รวมกันระหวางบริษัทฯและบริษัทยอย โดยโรงอาหารตั้งอยูในพืน้ทีข่อง ASICO ดังนั้นบรษัิทฯจึงจําเปนตองชําระคาเชาเพื่อให
พนกังานของบริษทัฯ ไปรับประทานอาหารที่โรงอาหารได โดยราคาที่คิดระหวางกันเปนราคาตามสัญญา ตารางเมตรประมาณ 
550 บาทตอป 

รายการที่ 6 บริษัทฯ สงช้ินสวนรถยนตไปชุบสังกะสีกบับริษทั เอเบิล ซานิท จํากัด (“ASANIT”) เนื่องจากความ
ชํานาญในการชุบสังกะสขีอง ASANIT และราคาที่คดิระหวางกันเปนราคาตนทนุบวกกําไรสวนเพิ่ม อีกทั้งสถานที่ตั้งของบริษทั
ทั้งสองอยูในบริเวณใกลกนั ทําใหมีประสิทธิภาพในการบริหารการขนสงและการดําเนินงาน ทั้งนี้บรษิทัทั้งสองมีนายเย็บ ซู ชวน
เปนกรรมการ 
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รายการที่ 7-8 บริษัท เอเบลิ ซานิท จํากัด และบริษัท เอเบิล ซาโน อินดัสตรีส (1996) จํากัด ซอมรถยนตกับบริษทั 
นิว เอรา เซลส จํากัด เนื่องจากบริษัทซือ้รถยนตจากบริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด โดยราคาที่คดิระหวางกันเปนราคาตลาดปกติ
ที่คิดกับลูกคาทั่วไป ทั้งนี้บริษัททั้งสองมีนายเย็บ ซู ชวนเปนกรรมการ 

 รายการที่ 9 บริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด จายคาโอนธุรกิจใหกับ บริษัท นิว เอรา จํากัด เนื่องจากบริษัท นิว เอรา 
จํากัด มีประสบการณในการเปนตวัแทนจําหนายรถยนตฟอรดมานาน รวมทั้งมีบุคลากรที่มคีวามชํานาญและมีระบบการจัดการ
ที่มีมาตราฐานสําหรับธุรกิจนี ้ดังนัน้ บริษัทนิว เอรา เซลส จํากดัซึ่งเปนบริษัทใหมจึงตองพึ่งพาความชาํนาญจากบริษัท นิว เอรา 
จํากัด โดยบริษัท นิว เอรา เซลส จํากัด ตกลงจายคาโอนธุรกิจรวม 10 ลานบาทใหกับบริษัท นิว เอรา จํากัด โดยไดชําระไปแลว 
5 ลานบาท และ 1,500 บาทตอรถที่ขายได โดยอัตราดังกลาวเปนไปตามสัญญาความชวยเหลือดานเทคนิค และเปนราคาที่
เหมาะสมทั้งนี้บริษัททั้งสองมนีายเย็บ ซู ชวนเปนกรรมการ (ดูรายละเอียดของสัญญาไดที่ 5.ทรัพยสินของบริษัท) 

(2) คาใชจายคางจายและเงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกีย่วของ 
 

(หนวย: ลานบาท) 

* หมายเหตุ : เพิ่มข้ึนเนื่องจากอัตราแลกเปล่ียน 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

บริษัทฯ มีนโยบายการคดิอัตราดอกเบี้ยระหวางกันที่ตนทนุเงินกูยืมเปนหลัก โดยในป 2544 บริษัทใหกูมีตนทนุในการ
กูยมือัตรารอยละ 9 และในครึ่งแรกป 2545 ในอัตรารอยละ 5 ทั้งนี้บริษัทผูใหกูและบริษัทผูกูมนีายเย็บ ซู ชวน เปนกรรมการ 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการระหวางกัน 

 รายการที่เกิดขึน้ในป 2544 ระหวางบริษัทฯและ/หรือบริษัทยอย กับ บริษัทยอยและ/หรือบริษัทรวมที่มีบุคคลที่อาจมี
ความขัดแยงเปนกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีความเห็นวาเปนรายการจําเปนตามปกติธุรกิจทั่วไป และเปน
ราคาที่เหมาะสม 

 

 
เจาหนี ้

 
ลูกหนี้ 

ยอด
ยกมา 
2543 

กูเพิ่ม 
(ชําระ
คืน)
ระหวาง
งวด 

ยอด
คงเหลือ 

2544 

ดอกเบ้ีย 
ป 2544 

ดอกเบ้ีย
คงคาง 
ป 2544 

กูเพิ่ม 
(ชําระ
คืน)
ระหวาง
งวด 

ยอด
คงเหลือ 
ณ 30 
มิ.ย. 45 

ดอกเบ้ีย 
6 เดอืนป 

2545 

ดอกเบ้ีย
คงคาง 

6 เดอืนป 
2545 

บรษิทัฯ เอเบลิ 
ออโต
พาท 
อินดสั
ตรีส 

32.81 (31.83) 0.98 1.64 0.98 (0.98) 0 0 0.98 

บรษิทัฯ APC 0 1.98 1.98 0.10 0.06 0 2.10* 0 0.06 
นิว เอรา บริษัทฯ 2.97 (2.75) 0.22 0.15 0.15 0 0.22 0 0.15 
NESC นิว เอรา  0 2.22 2.22 0.46 0 (1.80) 0.42 0.04 0.04 
YLN บริษัทฯ 2.50 (2.50) 0 0.12 0 0 0 0 0 
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มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

 เพื่อเปนการคุมครองผูลงทุนในกรณีที่มีรายการระหวางกันกับบคุคลที่อาจมีความขัดแยงในอนาคต ทางบริษัทฯจะจัด
ใหมกีารทําสัญญาเพื่อกําหนดผลตอบแทนของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อใหผูสอบบัญชีสามารถตรวจสอบและเปดเผยรายการ
ดังกลาวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน และในกรณีที่มีรายการระหวางกันที่มีสาระสําคัญ บริษัทฯจะจัดใหผานที่ประชุม
คณะกรรมการที่มีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อดูแลใหรายการระหวางกันเปนไปอยางยุติธรรมและมีนโยบายการ
กําหนดราคาที่เหมาะสม โดยกรรมการผูมีสวนไดเสยีไมมีสิทธิออกเสยีงในรายการดังกลาว 

นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกัน 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯครั้งที่ 2/2545 วันที่ 8 สิงหาคม 2545 มีมติกําหนดมาตราการอนุมัติรายการระหวางกนั
ดังนี ้

บริษัทฯมนีโยบายในการทํารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันตอไปในอนาคต โดยจะมกีารกําหนดเงื่อนไขตางๆ 
ใหเปนไปตามลกัษณะการดําเนนิการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึน้กับบุคคลภายนอก ทั้งนี ้
บริษัทฯจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯหรือผูเชีย่วชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสม
ของราคา และความสมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึน้ในอนาคตนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลกัทรัพยและตลาดหลักทรพัย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลกัทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอด
ถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกีย่วกับการเปดเผยขอมลูการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของ
บริษัทฯ หรือบริษทัยอยตามมาตราฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 

ทั้งนี้ หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มี
สวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทฯจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็น
เกี่ยวกับความจําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณา
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯจะไดใหผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับ
รายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทฯจะ
เปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 


