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11 รายการระหวางกัน 

11.1  ลักษณะรายการและความสัมพันธ 

ในป 2545 และ ในไตรมาส 1 ป 2546 บริษัทฯมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ ซ่ึงสามารถสรุป
ความสัมพันธและรายละเอียดของรายการระหวางกันท่ีเกิดข้ึนแบงตามลักษณะรายการไดดังน้ี 
ตารางสรุปความสัมพันธ 

ลําดับที่ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ
1 กรรมการ/ผูบริหารของบริษัท เปนผูมีอํานาจควบคุมในบริษัทฯ
2 บริษัท ไมดา อุตสาหกรรม จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
3 บริษัท ไมดา ลิสซ่ิง จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
4 บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
5 บริษัท แตงโม เมมเบอร จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
6 บริษัท สาย 4 อิเล็คทริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
7 บริษัท เอ็มด ี24 อิเล็คทริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
8 บริษัท การตูน เอน็จิเนยีร่ิง จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
9 บริษัท เอ็มด ี21 จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
10 บริษัท แฮปปโฮม อิเล็คทริค จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
11 บริษัท ไดเรค็ทเชน จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
12 บริษัท ไดเรค็ททีม จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
13 บริษัท สาย 4 มหาชัย จํากัด ผูบริหาร/กรรมการรวมกัน
14 บริษัท พิษณุโลก ออดิโอ จํากัด ผูถือหุนรวมกัน
15 บริษัท เอส เค เชน จํากัด ผูบริหารรวมกัน
16 หจก.ไดเร็คทเซลส ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน
17 หจก. บีเอสเค เอ็นจิเนียร่ิง ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน
18 หจก. เอ.บี.เอ.ซี ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน
19 หจก. เพาเวอรกรุป ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน
20 หจก. ไนน เอ็นจิเนียริ่ง ผูบริหาร/ผูเปนหุนสวน/กรรมการรวมกัน
21 หจก. บีเพาเวอร ผูบริหารรวมกัน
22 หจก. เอม็.วี.เอส.เทรดดิ้ง ผูบริหารรวมกัน  

หมายเหต:ุ นิติบุคคลขางตนอยูระหวางการดําเนินการปดกิจการยกเวน บริษัท ไมดา ลีสซิ่ง จํากัด และบริษัท ไมดา อุตสาหกรรม จํากัด ซึ่งดําเนิน
ธุรกิจเชาซื้อรถยนตใชแลว และ เปนผูจําหนายสินคาและจัดสงเครื่องใชไฟฟา ตามลําดับ 

ตารางสรุปรายละเอียดของรายการระหวางกันทีเ่กิดข้ึนในป 2545 
                                  หนวย: ลานบาท 

ยอดเจาหน้ี/
ลูกหนี้คงคาง

บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด 43.50             -
หจก. บีเพาเวอร 16.74             -
บริษัท สาย 4 อิเล็คทริค จํากัด 11.59             -

ซื้อสินทรัพยถาวร(ก) กรรมการ/ผูบริหารของบริษัท 11.15 6.54
บริษัท เอ็มดี 24 อิเล็คทรคิ จํากัด 8.83             -
บริษัท การตูน เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด 8.39             -
บริษัทอื่นๆ 55.17 2.30

155.37 8.84
บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด 253.43 58.35

ซื้อสินคา บริษัท พิษณุโลก ออดิโอ จํากัด 43.06 12.40
บริษัทอื่นๆ 4.31 0.46

300.80 71.21
คาใชจายตางๆประเภทคาซอมแซมสินคา บริษัท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด 3.87             -
คานํ้ามันรถ และ คาซอมแซมพาหนะ
คาเชาอาคาร บริษัทอืน่ๆ 0.63             -
รายไดคาธรรมเนยีมการจัดการ บรษัิท ไมดา ลีสซิ่ง จํากัด 0.18             -
ขายเงินลงทุน ผูบริหารและกรรมการ 40.70             -

รวม

รวม

ลักษณะรายการ บุคคลที่อาจมีความขัดแยง มูลคา

 
หมายเหตุ:  
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(ก) รายละเอียดของรายการซ้ือสินทรัพยถาวรสามารถแสดงไดดังน้ี 
                          หนวย: ลานบาท 

ยานพาหนะ/
อุปกรณอ่ืน

บริษัทอื่นๆ 18.33 15.64 21.19 55.16
บรษัิท ไมดาไทย อีเลคตริค จํากัด 24.08 12.52 6.90 43.50
หจก. บีเพาเวอร 3.83 9.25 3.66 16.74
บรษัิท สาย 4 อิเล็คทรคิ จํากัด 1.95 6.05 3.59 11.59
กรรมการ/ผูบริหารของบริษัท 3.75 7.40        - 11.15
บรษัิท เอ็มดี 24 อิเล็คทริค จํากัด 3.00 4.60 1.24 8.84
บรษัิท การตูน เอ็นจิเนยีร่ิง จํากัด 2.44 4.51 1.44 8.39

รวม 57.38 59.97 38.02 155.37

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ที่ดิน อาคาร รวม

 
  

รายละเอียดของรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในไตรมาสที่ 1 ป 2546 

บริษัทฯมีการทํารายการกับบริษัทตางๆตามตารางสรุปความสัมพันธขางตน โดยมีการซ้ือสินทรัพยถาวร 2.89 ลานบาท ซ้ือ
สินคา 0.92 ลานบาท มีรายไดคาธรรมเนียมการจัดการ 0.03 ลานบาท และมียอดเจาหน้ีคงคางรวม 3.18 ลานบาท 

11.2  นโยบายการกําหนดราคา 

ในการทํารายการะหวางกันน้ัน บริษัทฯมีนโยบายการกําหนดราคาท่ีใชในการเขาทํารายการสรุปดังน้ี 

ซือ้สินทรัพยถาวรประเภทท่ีดินและอาคาร พจิารณาจากราคาประเมินของผูประเมนิราคาอิสระคือ บริษทั 
ทบทวี แอพไพซลั แอนด เซอรวิส จํากัด

ซือ้สินทรัพยถาวรประเภทยานพาหนะและอุปกรณอืน่ๆ พจิารณาจากราคาตลาดและเปนไปตามเง่ือนไขทางธุรกจิปกติ
ซือ้สินคา พจิารณาจากราคาตลาดและเปนไปตามเง่ือนไขทางธุรกจิปกติ
คาใชจายตางๆ พจิารณาจากราคาตลาดและเปนไปตามเง่ือนไขทางธุรกจิปกติ
คาเชาอาคาร พจิารณาจากราคาตลาดและเปนไปตามเง่ือนไขทางธุรกจิปกติ
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ พจิารณาจากราคาตลาดและเปนไปตามเง่ือนไขทางธุรกจิปกติ
ขายเงินลงทนุ พจิารณาจากมูลคาตามบัญชี  

11.3  ความจําเปนและสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน 

บริษัทฯมีความจําเปนในการเขาทํารายการระหวางกันสามารถสรุปถึงความจําเปนและเหตุผลไดดังน้ี 

รายการ ความจําเปนและเหตุผล
ซื้อสินทรัพยถาวร ทําการซ้ือทรัพยสินตามแผนการขยายธุรกิจขายเชาซื้อของบริษัทฯ เพ่ือใหมีการบริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศ 

โดยสามารถขยายสาขาไดอยางรวดเร็วรวมท้ังมีระบบการจัดซ้ือและจัดสงท่ีมีประสิทธิภาพ
ซื้อสินคา ทําการซ้ือผานบริษัทที่สามารถใหเงื่อนไขทางการคาที่ดี 
การขายเงินลงทุน ทําใหบริษัทฯมีการประกอบธุรกิจที่มุงเนนในการประกอบธุรกิจขายเชาซ้ือสินคาเครื่องใชไฟฟาภายในบานและเครื่อง

ใชขนาดเล็ก 
คาใชจายตางๆ ชําระคาซอมสินคาใหกับผูจําหนายสินคาใหซ่ึงมีบริการที่สะดวกรวดเร็ว
คาเชาอาคาร อาคารตั้งอยูในทําเลท่ีตองการและมีความสะดวกในการเชาตามแผนการขยายธุรกิจขายเชาซ้ือของบริษัทฯ เพ่ือใหมี

การบริการที่ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วประเทศโดยสามารถขยายสาขาไดอยางรวดเร็ว
รายไดคาธรรมเนียมการจัดการ บริษัทฯใหคําปรึกษาแกบริษัท ไมดา ลีสซ่ิง จํากัด  
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11.4  มาตรการหรือข้ันตอนในการอนมัุติการทํารายการระหวางกัน 

การอนุมัติการทํารายการระหวางกันที่ผานมาของบริษัทฯไดมีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัทฯซ่ึงเปนตัวแทนของผู
ถือหุนรายใหญ ซ่ึงในขณะน้ันบริษัทฯยังไมมีการกําหนดขอบังคับที่เก่ียวกับการทํารายการประเภทดังกลาวเน่ืองจากบริษัทฯมีสถานะ
เปนบริษัทจํากัด โดยการพิจารณาแตละรายการไดมีการคํานึงถึงผลประโยชนของบริษัทฯเปนหลักและไดมีการเปรียบเทียบราคาที่จะ
ทําการซ้ือขายทรัพยสินตามราคาตลาด หรือราคาประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ  

11.5  นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทฯไดกําหนดนโยบายในการเขาทํารายการระหวางกันที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจะมีการกําหนดเงื่อนไขตางๆให
เปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาที่เกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ บริษัทฯ
จะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูเชี่ยวชาญอิสระพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคาและความ
สมเหตุสมผลของการทํารายการดวย 

รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ คําสั่งหรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตาม
ขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯหรือ
บริษัทยอย 

ทั้งนี้ หากมรีายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน มีสวนได
เสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนอื่นใดในอนาคต บริษัทฯจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับ
ความจําเปนและความเหมาะสมของรายการน้ัน ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวาง
กันท่ีอาจเกิดข้ึน บริษัทฯจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระ หรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว 
เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ หรือผูถือหุนแลวแตกรณี ทั้งนี้ บริษัทฯจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมาย
เหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 

 


