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11. รายการระหวางกัน 
 

11.1 รายละเอียดของรายการระหวางกัน 
ยอดคงคาง (บาท) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ
รายการ ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2545 
ณ วันที ่

30 มิ.ย. 2546 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นายกิตติศักดิ์  รุงธนเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เปนผูถือหุนใน บริษัทฯ รอยละ
19.20 

• เปนกรรมการและเปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนาม 

 

1. เงินทดรองจาย 
(ไมคิดอัตราดอกเบี้ย) 
 
 

 
 
 
 
 
 
2. เงินใหกูยืม 
(คิดอัตราดอกเบี้ย 
รอยละ 2.5 ตอป) 
 

11,504,749.48 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

500,000.00 

2,624,786.75 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

7,200,000.00 

1)  บริษัท ฯ จําเปนตองจัดหาเครื่องสงและอุปกรณสําหรับใชเในการออกอากาศ ซึ่ง
จะทําใหสามารถครอบคลุมพื้นที่การออกอากาศไดกวางไกลมากขึ้นและผูฟง
สามารถรับฟงไดชัดเจนดีขึ้น 

 

บริษัท ฯ จึงไดอนุมัติใหนายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ ดําเนินการจัดหาเครื่องสง
และอุปกรณเพื่อใชประจําสถานีวิทยุตาง ๆ โดยใหทรัพยสินที่ จัดหานั้นมี
คุณภาพดีและในราคาตลาดที่ยุติธรรม ซึ่ง นายกิตติศักดิ์  รุงธนเกียรติ ได
ดําเนินการ โดยสั่งผลิตจากผูชํานาญดานเทคนิคโดยตรงและติดตั้งเรียบรอย 
ตามเปาหมายที่บริษัทฯกําหนด 
 

  2)   บริษัทฯ ไดอนุมัติใหนายกิตติศักดิ์   รุงธนเกียรติ นําเงินจํานวนดังกลาวไปเพื่อ
เตรียมการจัดหาสถานีวิทยุเพิ่มเติม จากสถานีวิทยุที่กําลังหมดอายุสัญญากับ
ผูประกอบการรายอื่นๆ  โดยกําหนดระยะเวลาใหนายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ 
ดําเนินการใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2546 หากไมสําเร็จใหคืนเงิน
บริษัทฯ ทั้งจํานวนพรอมดอกเบี้ย  

 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่มีความ
สมเหตุสมผล และเปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ฯ 
อยางแทจริง 
 

หมายเหตุ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2546 ไมปรากฏยอดคางแลว ทั้ง 2 รายการ 
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ยอดคงคาง (บาท) 
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ

รายการ ณ วันที ่
31 ธ.ค. 2545 

ณ วันที ่
30 มิ.ย. 2546 

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นายเกรียงศักดิ์  รุงธนเกียรติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• เปนผูถือหุนในบริษัทฯ รอยละ 21.13 
• เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
 

1. เงินกูยืมระยะสั้น
จากกรรมการ 
(ไมคิดดอกเบี้ย) 

 
2. เงินทดรองจายเพื่อ
การพัฒนธุรกิจ 

(ไมคิดอัตราดอกเบี้ย) 
 
 
 
 
3. เงินใหกูยืมคิดอัตรา

(ดอกเบี้ยรอยละ 
2.5 ตอป) 

 

1,450,000.00 
 
 
 

7,505,294.50 
 
 
 
 
 
 

- 

159,772.08 
 
 
 

6,865,370.25 
 
 
 
 
 
 

2,500,000 

1)  เปนรายการที่เกิดจากกรรมการได สํารองเงินจายลวงหนาใหแกบริษัท ฯ ในการ
จัดหาอุปกรณเครื่องสงวิทยุในป 2545 และบริษัท ฯ ไดชําระคืนทั้งจํานวนแลว 

หมายเหตุ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2546 ไมปรากฏยอดคางแลว 
 
2) เปนรายการที่นายเกรียงศักดิ์ รุงธนเกียรติ ไดรับอนุมัติใหนําเงินไปเพื่อทํา
หนังสือค้ําประกันสําหรับการค้ําประกันตามขอตกลงสัญญาการเชาสถานีวิทยุ
ทั้งนี้ นายเกรียงศักดิ์ รุงธนเกียรติ ตองการใหเกิดคลองตัว จึงนําเงินจํานวน
ดังกลาวสวนหนึ่งนําฝากในนามบุคคล โดยที่หนังสือค้ําประกันดังกลาวธนาคาร
ไดออกใหในนามบริษัท ฯ  

หมายเหตุ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2546 ไมปรากฏยอดคางแลว   
 
3) บริษัทฯ ไดอนุมัติให นายเกรียงศักดิ์  รุงธนเกียรติ  นําเงินจํานวน 4.5 ลานบาท
เพื่อนําไปจัดซื้ออุปกรณ ซึ่งถึงมิถุนายน 2546 นายเกรียงศักดิ์  รุงธนเกียรติ ได
ดําเนินการซื้อเขาบริษัทฯแลวเปนเงิน 3.0 ลานบาท สวนที่เหลือจะดําเนินการ
ชําระคืนใหแลวเสร็จภายในเดือนกันยายน 2546  

 หมายเหตุ ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2546 ไมปรากฏยอดคางแลว  
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนการกระทําโดย
สุจริต และมีเปาหมายที่จะสรางใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัท ฯ อยางแทจริง  แต
เพื่อเปนการปองกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นแกผูถือหุนอื่น  จึงใหนายเกรียงศักดิ์  
รุงธนเกียรติชําระเงินคืนบริษัท ฯ พรอมดอกเบี้ยตามขอสัญญาเงินกูใหแลวเสร็จ
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2546 
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ยอดคงคาง (บาท) 

บุคคลที่อาจมีความขัดแยง ความสัมพันธ ลักษณะของ
รายการ ณ วันที ่

31 ธ.ค. 2545 
ณ วันที ่

30 มิ.ย. 2546 
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

นางสาวกาญจนา  พรามณคล้ํา 
 
 

เปนกรรมการในบริษัท อาร เค มีเดีย 
โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 

1. เงินกูยืมจาก
กรรมการ 
(ไมคิดดอกเบี้ย) 

520,000.00 - เปนการทดรองจายเพื่อจัดหาทรัพยสินสํานักงาน ในการดําเนินการรายการวิทยุ 
F.M. 100.5  ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการคืนเงินใหแกนางกาญจนา  พรามณคล้ํา
เรียบรอยแลว 

คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวและมีความเห็นวาเปนรายการที่มีความ
สมเหตุสมผลและเปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนแกบริษัท ฯ อยาง
แทจริง  

บริษัท ลูกทุงไทย จํากัด กรรมการของบริษัท คือ นายกิตติศักดิ์  
รุงธนเกียรติ  ถือหุนใน บจ. ลูกทุงไทย 
จํานวนรอยละ 59.96 ในชวงที่มี
รายการระหวางกัน 

1. ลูกหนี้การคา 
 
2. เจาหนี้การคา 
 
 

1,836,005.07 
 

53,500.00 

4,609,702.50 
 

- 

กอนเดือนกรกรฎาคม 2546 รายการลูกทุงไทย ซึ่งกลุมบริษัทไดรับสิทธิ์ในการ
ดําเนินการนั้น ในดานการผลิตจะจางบริษัทอื่นที่ไมเกี่ยวของใดๆ เปนผูผลิต แตดาน
การขายเวลาโฆษณานั้น นอกจาก บจ. อาร แอนด ที จะขายเองแลว ยังขายเหมา
เวลาบางสวนให บจ. ลูกทุงไทย รับไปขายตออีกทอดหนึ่ง ซึ่งจะทําใหกลุมบริษัทมี
รายไดที่แนนอนขึ้น  

อยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิความโปรงใสและชัดเจนในการดําเนินงานในอนาคต ใน
เดือนกรกฎาคม 2546 บริษัทฯ จึงไดใหนายกิตติศักดิ์ รุงธนเกียรติ ลาออกจากการ
เปนกรรมการ บจ. ลูกทุงไทยและขายหุนที่ถือทั้งหมดในบริษัทนั้นแกบุคคลภายนอก
อื่นทําใหไมมีอํานาจบริหารในบริษัทนั้นอีกตอไป  และให บจ. อาร แอนด ที 
ดําเนินการขายเวลาเองทั้งหมด ซึ่งจะมีผลทางบัญชีตั้งแตเดือนสิงหาคม 2546 เปน
ตนไป 

สําหรับรายการทั้ง 2 นั้น  คณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาแลวและมีความเห็น
วาเปนรายการสมเหตุสมผลและและเปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิดประโยชนแก
บริษัทโดยมีมูลคาของการใหบริการในราคาตลาดที่ยุติธรรมของทั้งสองฝาย 
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11.2 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกนั 
 บริษัทไดมีการกําหนดมาตรการและขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน โดยจะกําหนดใหในการเขาทํา
สัญญากับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองไดรับ
อนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวย โดยในการออกเสียงในที่ประชุมนั้น ๆ 
กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
 11.3 นโยบายการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

โดยลักษณะของธุรกิจที่บริษัทและบริษัทยอยดําเนินการอยู รายการระหวางกันยังอาจจะเกิดขึ้นไดในอนาคต 
ดังนั้น บริษัทจึงมีนโยบายหลักวา รายการนั้นๆ ตองอยูบนพ้ืนฐานของความจําเปน และเปนการดําเนินการเพื่อกอใหเกิด
ประโยชนตอกลุมบริษัท รวมทั้งตองอยูในราคาที่ยุติธรรมที่สามารถอธิบายได  สวนในดานการปฏิบัตินั้น บริษัทฯ ไดกําหนดให
การทํารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกรอบกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย รวมถึงขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ที่ประกาศใชในขณะที่ทํารายการนั้น รวมทั้งบริษัทจะจัดใหมี
การเปดเผยขอมูลในการทํารายการระหวางกันนั้น ตอที่ประชุมผูถือหุนของบริษัทฯ และในรายงานประจําปดวย 

ปจจุบัน บริษัทฯ มีนโยบาย ใหกลุมบริษัทดําเนินการดานการหารายได หรือการผลิตเองโดยตรง เวนแตมีเหตุ
จําเปนอื่น เชน เพ่ือใหไดมาซึ่งงาน เพ่ือเกิดความแนนอนของรายได  เพ่ือลดความเสี่ยงในดานลูกหนี้  เพ่ือใหเกิดความสัมพันธ
กับผูประกอบการรายอื่น เพ่ือใหไดคุณภาพงาน และ เพ่ือสรางประสบการณของพนักงานบริษัท เปนตน  

สําหรับรายการระหวางกันในปจจุบัน บริษัทฯมีนโยบายดังนี้ 
ประเภทรายการ นโยบาย 

• เงินใหกูยืมแกกรรมการ ภายหลังจากชําระคืนเงินกับกลุมบริษัทแลว จะไมมี
รายการประเภทนี้อีก 

• เงินทดรองจายใหแกกรรมการ ภายหลังจากชําระคืนเงินกับกลุมบริษัทแลว ถาจะมี
รายการประเภทนี้อีก จะตองเปนไปตามนโยบายการทํา
รายการระหวางกันขางตน  
อนึ่งเพื่อใหเกิดความชัดเจน ในกลางป 2546 บริษัทฯได
จัดทําคูมือปฏิบัติงาน โดยกําหนดวาถาเปนการใหเงนิ
ทดรองในการเดินทางไปปฏิบัติงานในตางจังหวัด ของ
ระดับรองประธานกรรมการบริหารขึ้นไป จะใหเบิกได
คราวละไมเกิน10,000 บาท และถาเปนการเบิกเพื่อการ
ซื้อทรัพยสินเบิกไดคราวละไมเกิน100,000 บาท 

• เงินที่กูยืมจากกรรมการ ปจจุบันไมมีรายการประเภทนี้แลว  ถาในอนาคตจะมี 
จะตองเปนไปตามขอ 11.3 นโยบายการทํารายการ
ระหวางกันในอนาคต 

• การทํารายการกับกิจการที่ มีกรรมการหรือผู มี
อํานาจควบคุมของบริษัทฯถือหุนหรือเปนกรรมการ 

หลังเดือนกรกฎาคม 2546 ไมมีรายการประเภทนี้แลว  
ถาในอนาคตจะมี จะตองเปนไปตามขอ 11.3 นโยบาย
การทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 


