
                                  
 
11. รายการระหวางกัน 

 รายการระหวางกันของบริษัทฯและบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสรุปไดดังนี้ 

11.1 ลักษณะรายการระหวางกัน เงื่อนไขและนโยบายราคา  

1. รายไดจากการขายสินคา 

ลักษณะรายการ ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงินในป 
2545 

จํานวนเงินชวงครึ่ง
ปแรกของป 2546 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

1.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยขาย
สินคาให SCT และกลุมผูคา
สงน้ํามันของ SCT 

 

 ผูถือหุนใหญรวมกันคือ PICO เปนผูถือหุนรอยละ 37.64 
ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ และเปนผูถือหุนรอยละ 
29.16 ของทุนชําระแลวของ SCT 
 กรรมการรวมกันดังเอกสารแนบ 2  

2,773.98 ลานบาท 1,916.23 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

1.2 RPC ขายสินคาให YTC   ในชวงเดือน ม.ค. – ส.ค. 2545 YTC ยังมิไดเปนบริษัทยอย
ของบริษัทฯ 
 กรรมการรวมกันไดแก นายสุมิตร ชาญเมธี นายสัจจา เจน
ธรรมนุกูล นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล และ นายศุภพงศ 
กฤษณกาญจน 
 ผูบริหารของบริษัทฯไดแก นายบรรลือ ศรีโปดก นางศิรพร 
กฤษณกาญจน และ ดร. เรืองศักดิ์  ฐิติรัตนสกุล เปน
กรรมการของ YTC 

95.07 ลานบาท  - รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

รวม  2,869.05 ลานบาท 1,916.23 ลานบาท  
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2. รายไดจากการใหบริการอื่น 

ลักษณะรายการ ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงินในป 
2545  

จํานวนเงินชวงครึ่ง
ปแรกของป 2546 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

2.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับราย
ไดคาบริการ จาก SGPC ไดแก
คาจัดกิจกรรมและฝกอบรม 

 กรรมการรวมกันไดแก นายสุมิตร ชาญเมธี นายศุภพงศ 
กฤษณกาญจน นายสัจจา เจนธรรมนุกูล และนายสุวินัย 
สุวรรณหิรัญกุล  

0.08 ลานบาท 0.25 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
เปนราคาซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจทั่วไป 

2.2 บริษัทฯ และบริษัทยอยรับราย
ไดคาบริการ จาก SCT ไดแก 
คาใชจายในการบริหาร คา
บริการเชาพื้นที่ คาบริการคลัง
น้ํามันและถัง และคาบริการ
โทรศัพท 

 ดูความสัมพันธในขอ 1.1 3.35 ลานบาท 0.64 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
เปนราคาซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจทั่วไป 

2.3  RPC ไดรับรายไดคาบริการ
จาก YTC ไดแก คาบริหาร
และบริการสถานีน้ํามัน และ
คาไฟฟาและคาน้ําประปา 

 ดูความสัมพันธในขอ 1.2 3.60 ลานบาท  - รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
เปนราคาซึ่งเปนไปตามปกติธุรกิจทั่วไป 

รวม 7.03 ลานบาท 0.89 ลานบาท  
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3. รายการซื้อสินคา 

ลักษณะรายการ ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงินในป 
2545 

จํานวนเงินชวงครึ่ง
ปแรกของป 2546 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

3.1 บริษัทฯ และบริษัทยอยซื้อสิน
คาจาก SCT และกลุมผูคาสง
น้ํามันของ SCT  

  ดูความสัมพันธในขอ 1.1 19.68ลานบาท  74.17 ลานบาท  รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
เปนประโยชนตอการดําเนินงานทางธุรกิจ
ของบริษัทฯ 

 
4. คาขนสง 

ลักษณะรายการ ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงินในป 
2545 

จํานวนเงินชวงครึ่ง
ปแรกของป 2546 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

4.1  บริษัทฯ และบริษัทยอยจายคา
 ขนสงน้ํามันใหกับ บริษัท จตุร
 ทิศขนสง จํากัด 

 กรรมการรวมกันไดแก นายสุมิตร ชาญเมธี 
 ผูบริหารของบริษัทฯไดแก นายบรรลือ ศรีโปดก และ  

 ดร. เรืองศักดิ์  ฐิติรัตนสกุล เปนกรรมการ บริษัท จตุรทิศ
ขนสง จํากัด 
 บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด เปนบริษัทยอยของ SCT 

56.88 ลานบาท 35.67 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
มีความจําเปนในการดําเนินงานตอบริษัทฯ
และบริษัทยอย 
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5. คาที่ปรึกษา 
ประเภทสัญญา/ขอตกลงและเงื่อน

ไขการชําระเงิน 
ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงินในป 

2545  
จํานวนเงินชวงครึ่ง
ปแรกของป 2546 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

5.1  RPC จายคาที่ปรึกษาใหกับ 
 บริษัทแบค บราเดอร  จํากัด 
 ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานการ
 บริหารโรงกลั่น 

 นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุลเปนกรรมการของบริษัทฯและ
เปนกรรมการของบริษัทแบค บราเดอร จํากัด 
 นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล และคูสมรสเปนผูถือหุนรอยละ 

99.99 ในบริษัทแบค บราเดอร จํากัด 

1.20 ลานบาท 
 

0.90 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
มีความจําเปนตอบริษัทฯ โดยมีคาธรรม
เนียมตามราคาที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งใกล
เคียงกับราคาตลาดในการวาจางที่ปรึกษา 

5.2  RPC จายคาที่ปรึกษาใหกับ 
 บริษัท ออนเนสทแอนด เอฟ
 เชียน จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษา
 ดานการจัดทํา Software 
 Model ระบบจําลองการผลิต
 ของโครงการขยายโรงกลั่น   

 นายศุภพงศ กฤษณกาญจน เปนกรรมการของบริษัทฯและ
เปนกรรมการของบริษัท ออนเนสทแอนด เอฟเชียน จํากัด  
 นายศุภพงศ กฤษณกาญจน และคูสมรสเปนผูถือหุนรอยละ 

84.66 ในบริษัท ออนเนสทแอนด เอฟเชียน จํากัด 
  นางศิรพร กฤษณกาญจน เปนผูบริหารของบริษัทฯและ
เปนกรรมการของบริษัท ออนเนสทแอนด เอฟเชียน จํากัด 

0.40 ลานบาท 0.48 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
มีความจําเปนตอบริษัทฯ โดยมีคาธรรม
เนียมตามราคาที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งใกล
เคียงกับราคาตลาดในการวาจางที่ปรึกษา 

5.3  RPC จายคาที่ปรึกษาใหกับ
 บริษัท ลอจิกคอนซัลแตนท 
 จํากัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาดานการ
 ตลาด 

 นายสุมิตร ชาญเมธีเปนกรรมการของบริษัทฯและเปน
กรรมการของบริษัท ลอจิกคอนซัลแตนท จํากัด 
 นายสุมิตร ชาญเมธี คูสมรส และบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะ 
เปนผูถือหุนรอยละ 89.97 ในบริษัท ลอจิกคอนซัลแตนท 
จํากัด  

1.00 ลานบาท 0.48 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
มีความจําเปนตอบริษัทฯ โดยมีคาธรรม
เนียมตามราคาที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งใกล
เคียงกับราคาตลาดในการวาจางที่ปรึกษา 

5.4  RPC จายคาที่ปรึกษาใหกับ
 บริษัท วีแอนดวี แมเนจเมนต 
 คอนซัลแตนท จํากัด ซึ่งเปนที่
 ปรึกษาในงานประชา
 สัมพันธ และติดตอกับหนวย
 งานราชการทั่วไป 

 นายวีระวัฒน ชลวณิช เปนกรรมการของบริษัทฯและเปน
กรรมการของบริษัท วีแอนดวี แมเนจเมนต คอนซัลแตนท 
จํากัด 

0.84 ลานบาท 0.42 ลานบาท รายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล และ
มีความจําเปนตอบริษัทฯ โดยมีคาธรรม
เนียมตามราคาที่ตกลงกันในสัญญาซึ่งใกล
เคียงกับราคาตลาดในการวาจางที่ปรึกษา 

รวม  3.44 ลานบาท 2.28 ลานบาท  
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6. เงินกูยืม 
 
6.1 เงินกูยืมระยะสั้น 

ผูใหกู/อัตราดอกเบี้ย ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545 

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็น
กรรมการตรวจ

สอบ 
1. นายสุมิตร ชาญเมธี (รอยละ 6.0 - 7.5 ตอป)  นายสุมิตร ชาญเมธี เปนกรรมการของบริษัทฯ   13.00 ลานบาท 14.00 ลานบาท 
2. นางดวงมาลย ชาญเมธี (รอยละ 6.0 - 9.0 ตอป)  นางดวงมาลย ชาญเมธี เปนคูสมรสของนายสุมิตร ชาญเมธีซึ่ง

เปนกรรมการบริษัทฯ 
2.00 ลานบาท 4.00 ลานบาท 

3. นายอธิคม ชาญเมธี (รอยละ 6.0 ตอป)  นายอธิคม ชาญเมธี เปนบุตรของนายสุมิตร ชาญเมธี เปน
กรรมการของบริษัทฯ 

- 3.00 ลานบาท 

4. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ (รอยละ 6.0 – 7.5)  นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เปนกรรมการ และผูถือหุนรอยละ 
16.44 (รวมสวนของคูสมรส) ของบริษัทฯ 

17.00 ลานบาท 23.00 ลานบาท 

5. นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ (รอยละ 6.0 – 7.5)  นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ เปนคูสมรสของนายธวัช อึ้งสุ
ประเสริฐ ซึ่งเปนกรรมการ และผูถือหุนรอยละ 16.44 (รวม
สวนของคูสมรส) ของบริษัทฯ 

25.00 ลานบาท 36.00 ลานบาท 

6. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล (รอยละ 5.0 – 6.0 ตอป)  นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เปนกรรมการของบริษัทฯ  20.00 ลานบาท 23.00 ลานบาท 
7. บริษัทแบค บราเดอร จํากัด (รอยละ 5.5 – 6.0 ตอป)  นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เปนกรรมการของบริษัทฯและเปน

กรรมการของบริษัทแบค บราเดอร จํากัด 
 นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล และคูสมรสเปนผูถือหุนรอยละ 

99.99 ในบริษัทแบค บราเดอร จํากัด 

6.00 ลานบาท 5.00 ลานบาท 

8. นางสาวนภัสรณ  สุวรรณหิรัญกุล 
 (รอยละ 6.0 ตอป) 

 นางสาวนภัสรณ สุวรรณหิรัญกุล เปนนองของนายสุวินัย 
สุวรรณหิรัญกุล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

4.00 ลานบาท 4.00 ลานบาท 

การกูยืมดังกลาว
เปนการกูยืมโดย
ไมมีหลักทรัพยค้ํา
ประกันและมี
กําหนดชําระคืน
ภายในหนึ่งป 
บริษัทฯและบริษัท
ยอยใชเงินกูยืมดัง
กลาวในการสํารอง
ปริมาณวัตถุดิบ 
และปริมาณน้ํามัน
สําเร็จรูป การกูยืม
ดังกลาวจึงมีความ
จําเปนและเปน
ประโยชนตอ
บริษัทฯและบริษัท
ยอย โดยเมื่อ
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ผูใหกู/อัตราดอกเบี้ย ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545 

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็น
กรรมการตรวจ

สอบ 
9. นางปริญญา ขันเจริญสุข (รอยละ 5.5 - 6.0 ตอป)  นางปริญญา ขันเจริญสุข เปนคูสมรสของนายสุทัศน ขันเจริญ

สุขซึ่งเปนกรรมการ ของบริษัทฯ 
7.00 ลานบาท 7.00 ลานบาท 

10. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน (รอยละ 5.5 - 6.5 ตอป)  นายศุภพงศ กฤษณกาญจน เปนกรรมการของบริษัทฯ  3.00 ลานบาท 2.00 ลานบาท 
11. นางศิรพร กฤษณกาญจน (รอยละ 6.0 - 7.5 ตอป)  นางศิรพร กฤษณกาญจนเปนพี่ของนายศุภพงศ กฤษณกาญจน 

ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 
 นางศิรพร กฤษณกาญจน เปนผูบริหารของบริษัทฯ 

1.00 ลานบาท 2.00 ลานบาท 

12. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล (รอยละ 6.0 ตอป)  นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เปนกรรมการของบริษัทฯ   - 4.00 ลานบาท 
13. นางปยะนุช เจนธรรมนุกูล (รอยละ 6.0 - 7.5 ตอป)  นางปยะนุช เจนธรรมนุกูล เปนคูสมรสของนายสัจจา เจน

ธรรมนุกูลซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 
25.00 ลานบาท 25.00 ลานบาท 

14. นางสาวปริญณี  เจนธรรมนุกูล 
 (รอยละ 6.0 ตอป) 

 นางสาวปริญณี เจนธรรมนุกูล เปนนองของนายสัจจา เจน
ธรรมนุกูล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

- 1.00 ลานบาท 

15. นางสาวมณฑนา เจนธรรมนุกูล 
 (รอยละ 6.0 ตอป) 

 นางสาวมณฑนา เจนธรรมนุกูล เปนพี่ของนายสัจจา เจน
ธรรมนุกูล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

- 4.00 ลานบาท 

16. PICO (รอยละ 6.0 ตอป)  PICO เปนผูถือหุนรอยละ 37.64 ของทุนชําระแลวของบริษัทฯ 
 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เปนกรรมการของบริษัทฯ และ
กรรมการของ PICO 
 นายสุทัศน ขันเจริญสุข เปนกรรมการของบริษัทฯ และ
กรรมการของ PICO 

- 10.00 ลานบาท 

17.นางสาววิราวดี ชลวณิช (รอยละ 5.5 ตอป)  นางสาววิราวดี ชลวณิช เปนบุตรของนายวีระวัฒน ชลวณิช 
ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

- 4.00 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับ
การกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
แลวจะเห็นวาการ
กูยืมดังกลาว
สามารถกระทําได
โดยไมตองมีหลัก
ทรัพยค้ําประกัน 
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ผูใหกู/อัตราดอกเบี้ย ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545 

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็น
กรรมการตรวจ

สอบ 
18. นายณพล ชลวณิช (รอยละ 5.5 ตอป)  นายณพล ชลวณิช เปนบุตรของนายวีระวัฒน ชลวณิช ซึ่งเปน

กรรมการของบริษัทฯ 
- 2.00 ลานบาท 

19. นายศุภวัฒก ชลวณิช (รอยละ 7.5 ตอป)  นายศุภวัฒกชลวณิช เปนบุตรของนายวีระวัฒน ชลวณิช ซึ่ง
เปนกรรมการของบริษัทฯ 

1.00 ลานบาท  

20. SCT (รอยละ 8.5 ตอป)  ดูความสัมพันธในขอ 1.1  5.00 ลานบาท 5.00 ลานบาท 
21. คณะบุคคลสุวรรณรักษ (รอยละ 6.0 ตอป)  นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เปนกรรมการของบริษัทฯและเปน

ผูจัดการคณะบุคคลสุวรรณรักษ 
 นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ถือหุนรอยละ 99.99 ในคณะบุคคล
สุวรรณรักษ 

- 2.00 ลานบาท 

22.คณะบุคคลสุวรรณรัตน (รอยละ 6.0 ตอป)  นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุลเปนกรรมการของบริษัทฯและเปน
ผูจัดการคณะบุคคลสุวรรณรัตน  
 นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุลถือ หุนรอยละ 99.99 ในคณะ
บุคคลสุวรรณรัตน 

- 2.00 ลานบาท 

23. คณะบุคคลมิตรภาพ (รอยละ 3.0 – 7.5 ตอป)  นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เปนกรรมการของบริษัทฯและเปนผู
จัดการคณะบุคคลมิตรภาพ 
 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล         นาย
ศุภพงศ กฤษณกาญจน และนายสุมิตร ชาญเมธี เปนกรรมการ
ของบริษัทฯและผูจัดตั้งคณะบุคคลมิตรภาพ  

7.00 ลานบาท 18.00 ลานบาท 
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ผูใหกู/อัตราดอกเบี้ย ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545 

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็น
กรรมการตรวจ

สอบ 
24. บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด 
 (รอยละ 7.5 ตอป) 

 กรรมการรวมกันไดแก นายสัจจา เจนธรรมนุกูล และ นายสุ
มิตร ชาญเมธี 
 นายบรรลือ ศรีโปดก และ นางศิรพร กฤษณกาญจน เปนผู
บริหารของบริษัทฯ และเปนกรรมการบริษัทมิตรสัมพันธ 
ปโตรเลียม จํากัด 
 บริษัท มิตรสัมพันธ ปโตรเลียม จํากัด เปนบริษัทยอยของ SCT 

5.00 ลานบาท - 

25.นางสาวอธิฐาน ชาญเมธี (รอยละ 7.5 ตอป)  นางสาวอธิฐาน ชาญเมธี เปนบุตรของนายสุมิตร ชาญเมธี ซึ่ง
เปนกรรมการของบริษัทฯ 

3.00 ลานบาท - 

26. นายบรรลือ ศรีโปดก (รอยละ 9.0 ตอป)  นายบรรลือ ศรีโปดก เปนผูบริหารของบริษัทฯ  - 0.72 ลานบาท 
27. นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช  
 (รอยละ 6.0 - 9.0 ตอป) 

 นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช เปนกรรมการของ  YTC 1.00 ลานบาท 1.20 ลานบาท 

รวม  145.00 ลานบาท 201.92 ลานบาท  

 

 
 
 
 
 
 
 

สวนที่ 2 ขอมูลบริษัทที่ออกหลักทรัพย                                                                                        61 
 

หนาที่ 



                                  
 
6.2 เงินกูยืมระยะยาว 

ผูใหกู/อัตราดอกเบี้ย ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545 

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็น
กรรมการตรวจ

สอบ 
1. นายสุมิตร ชาญเมธี (รอยละ 10.5 ตอป)  นายสุมิตร ชาญเมธี เปนกรรมการของบริษัทฯ    1.00 ลานบาท -
2. นายอธิคม ชาญเมธี (รอยละ 10.5 ตอป)  นายอธิคม ชาญเมธี เปนบุตรของนายสุมิตร ชาญเมธี เปน

กรรมการของบริษัทฯ 
3.00 ลานบาท  -

3. บริษัท ลอจิกคอนซัลแตนท จํากัด  
 (รอยละ 10.5 ตอป) 
 

 นายสุมิตร ชาญเมธี เปนกรรมการของบริษัทฯและเปน
กรรมการของบริษัท ลอจิกคอนซัลแตนท จํากัด 
 นายสุมิตร ชาญเมธี คูสมรส และบุตร เปนผูถือหุนรอยละ 

89.97 ในบริษัท ลอจิกคอนซัลแตนท จํากัด  

2.00 ลานบาท  -

4. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ (รอยละ 10.5 ตอป)  นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ เปนกรรมการ และผูถือหุนรอยละ 
16.44 (รวมของคูสมรส) ของบริษัทฯ 

6.00 ลานบาท  -

5. นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ (รอยละ 10.5 ตอป)  นางมัทนา อึ้งสุประเสริฐ เปนคูสมรสของนายธวัช อึ้งสุ
ประเสริฐ ซึ่งเปนกรรมการ และผูถือหุนรอยละ 16.44 (รวม
ของคูสมรส) ของบริษัทฯ 

11.00 ลานบาท  -

6. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล (รอยละ 10.5 ตอป)  นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล เปนกรรมการของบริษัทฯ   3.00 ลานบาท -
7. นางปริญญา ขันเจริญสุข (รอยละ 10.5 ตอป)  นางปริญญา ขันเจริญสุข เปน คูสมรสของนายสุทัศน ขัน

เจริญสุข ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 
2.00 ลานบาท  -

8. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน (รอยละ 10.5 ตอป)  นายศุภพงศ กฤษณกาญจน เปนกรรมการของบริษัทฯ   5.00 ลานบาท -

 บริษัทฯและ
บริษัทยอยใชเงิน
กูยืมดังกลาว เพื่อ
เปนเงินทุนหมุน
เวียน (Working 
Capital) รองรับ
การสงออกที่จํา
เปนตองมีการให
สินเชื่อ (Credit 
Tern) ที่ยาวกวา
การขายในประเทศ 
และเพื่อใชในการ
สรางสถานีบริการ
สาขาที่ 3 ที่อําเภอ
ปกธงชัย  จังหวัด
นครราชสีมา กอน
ี่ ี ่
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ผูใหกู/อัตราดอกเบี้ย ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545 

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็น
กรรมการตรวจ

สอบ 
9. นางศิรพร กฤษณกาญจน (รอยละ 10.5 ตอป)  นางศิรพร กฤษณกาญจน เปนพี่ของนายศุภพงศ กฤษณ

กาญจน ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 
 นางศิรพร กฤษณกาญจน เปนผูบริหารของบริษัทฯ 

1.00 ลานบาท  -

10. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล (รอยละ 10.5 ตอป)  นายสัจจา เจนธรรมนุกูล เปนกรรมการของบริษัทฯ   4.00 ลานบาท -
11. นางสาวปริญณี  เจนธรรมนุกูล  
 (รอยละ 10.5 ตอป) 

 นางสาวปริญณี เจนธรรมนุกูล เปนนองของนายสัจจา เจน
ธรรมนุกูล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

1.00 ลานบาท  -

12. นางสาวมณฑนา เจนธรรมนุกูล  
 (รอยละ 10.5 ตอป) 

 นางสาวมณฑนา เจนธรรมนุกูลเปนพี่ของนายสัจจา เจนธรรม
นุกูล ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 

4.00 ลานบาท  -

13. PICO (รอยละ 10.5 ตอป)  ดูความสัมพันธในขอ 6.1 (16) 10.00 ลานบาท  -
14. นางสาววิราวดี ชลวณิช (รอยละ 10.5 ตอป)  นางสาววิราวดี ชลวณิช เปนบุตรของนายวีระวัฒน ชลวณิช 

ซึ่งเปนกรรมการของบริษัทฯ 
4.00 ลานบาท  -

15. นายณพล ชลวณิช (รอยละ 10.5 ตอป)  นายณพล ชลวณิช เปนบุตรของนาย วีระวัฒน ชลวณิช ซึ่ง
เปนกรรมการของบริษัทฯ 

2.00 ลานบาท  -

16. นายศุภวัฒกชลวณิช (รอยละ 10.5 ตอป)  นายศุภวัฒกชลวณิช เปนบุตรของนายวีระวัฒน ชลวณิช ซึ่ง
เปนกรรมการของบริษัทฯ 

2.00 ลานบาท  -

17. คณะบุคคลสุวรรณรักษ (รอยละ 10.5 ตอป)  ดูความสัมพันธในขอ 6.1 (21) 4.00 ลานบาท  -
18. นางดวงมาลย ชาญเมธี (รอยละ 9.0 ตอป)  นางดวงมาลย ชาญเมธี เปนคูสมรสของนายสุมิตร ชาญเมธี ซึ่ง

เปนกรรมการบริษัทฯ 
2.00 ลานบาท  -

19. นายบรรลือ ศรีโปดก (รอยละ 9.0 ตอป)  นายบรรลือ ศรีโปดก เปนผูบริหารของบริษัทฯ  0.72 ลานบาท - 

ที่จะมีการเพิ่มทุน
ในบริษัทยอย การ
กูยืมดังกลาวจึงมี
ความจําเปนและ
เปนประโยชนตอ
บริษัทฯและบริษัท
ยอย โดยเมื่อ
เปรียบเทียบกับ
การกูยืมจาก
สถาบันการเงิน
แลว จะเห็นวามี
อัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสมเนื่องจาก
เปนการกูยืมระยะ
ยาวที่ไมมีหลัก
ทรัพยใดๆ ค้ํา
ประกันซึ่งถือวามี
ความเสี่ยงที่สูงกวา 
ทั้งนี้ในระหวาง 
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ผูใหกู/อัตราดอกเบี้ย ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545 

ยอดคงเหลือ ณ  
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็น
กรรมการตรวจ

สอบ 
20. นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช  
 (รอยละ 9.0 ตอป) 

 นางสาวกนกพร จารุกุลวนิช เปนกรรมการของ YTC 0.20 ลานบาท - งวดหกเดือนสิ้น
สุดวันที่ 30 
มิถุนายน 2546 
บริษัทฯและบริษัท
ยอยไดชําระคืน
เงินกูระยะยาว
จํานวน 68 ลาน
บาท  ซึ่งมีอัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 
10.5 ตอป ทั้ง
จํานวนกอนครบ
กําหนดเปนที่เรียบ
รอยแลว 

รวม   67.92 ลานบาท -  
 
ในป 2545 บริษัทฯ และบริษัทยอยชําระดอกเบี้ยเงินกูยืมจากกรรมการและผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 16.71 ลานบาท 
ในเดือนมกราคม ถึง เดือนมิถุนายน 2546 บริษัทฯ และบริษัทยอยชําระดอกเบี้ยเงินกูยืมจากกรรมการและผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 7.61 ลานบาท 
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6.3 เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

ลักษณะรายการ ลักษณะความสัมพันธ ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 31 ธันวาคม 

2545  

ยอดคงเหลือ ณ 
วันที่ 30 มิถุนายน 

2546 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

1. RPC ใหเงินกูยืมระยะสั้นแก 
SGPC ที่อัตราดอกเบี้ยรอยละ 
1.25 ตอป 

 ดูความสัมพันธในขอ 2.1 4.50 ลานบาท 6.50 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยเงินกูยืมระยะสั้นที่รอยละ 
1.25 ตอปโดยไมมีหลักทรัพยค้ําประกัน
เปนอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมเนื่องจาก
เปนอัตราดอกเบี้ยเงินฝากประจําของ
ธนาคารพาณิชยที่บริษัทฯ พึงไดรับ นอก
จากนี้รายการดังกลาวสนับสนุนแผนการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 
7. ซื้อเงินลงทุนในกิจการอื่น 

ลักษณะรายการ ลักษณะความสัมพันธ จํานวนเงินในป 
2545  

จํานวนเงินชวงครึ่ง
ปแรกของป 2546 

ความเห็นกรรมการตรวจสอบ 

7.1  RPC ซื้อหุน YTC จํานวน 993 
 หุน จาก SCT 

 ดูความสัมพันธในขอ 1.1  0.10 ลานบาท  - รายการธุรกิจดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และเปนไปตามแผนการลงทุนของ
บริษัทฯ 

7.2  RPC ซื้อหุน SGPC จํานวน 
 700,000 หุน จาก PICO 

 ดูความสัมพันธในขอ 6.1 (16) - 23.10 ลานบาท รายการธุรกิจดังกลาวมีความสมเหตุสมผล
และเปนไปตามแผนการลงทุนของ
บริษัทฯ 

รวม  0.10 ลานบาท 23.10 ลานบาท  
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11.2 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันรวมทั้งการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งสินทรัพยในอนาคต 
 
 ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่  1/2546 ในวันที่ 13 สิงหาคม 2546 ไดมีมติกําหนดนโยบายการเขาทํา
รายการระหวางกันในอนาคตวาจะตองมีการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือคณะกรรมการของ
บริษัทฯเกี่ยวกับความสมเหตุสมผลในการเขาทํารายการ การตรวจสอบราคาและเงื่อนไขตางๆ ของรายการวาเปนไปตาม
เงื่อนไขทางธุรกิจปกติหรือไม  และเมื่อบริษัทฯเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการ
บริษัทฯจะตองดูแลใหบริษัทฯปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 
ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดรวมทั้งปฏิบัติเกี่ยว
กับการเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือการจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัทฯหรือบริษัทยอย
ตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี 
 ทั้งนี้หากมีรายการระหวางกันของบริษัทฯ หรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลอื่นที่อาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชน มีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูให
ความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการนั้น โดยพิจารณาเงื่อนไข
ตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับบุคคลภายนอก 
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทฯ จะใหผูเช่ียว
ชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นตอรายการดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบการตัดสินใจของ
คณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือผูถือหุนตามแตกรณี ทั้งนี้บริษัทฯ จะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ไดตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
 เพื่อเปนการปองกันความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นระหวางบริษัทฯ กับ SCT โดยเฉพาะ บริษัทฯไดมี
มาตราการเฉพาะเพิ่มเติมเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนและสรางความโปรงใสดังนี้  

1. งบการเงินของบริษัท เอสซีที ปโตรเลียม จํากัด (“SCT”) 
เพื่อเปนการเสริมสรางความโปรงใส และเพื่อใหนักลงทุนไดรับขอมูลทางการเงินของ SCT ซึ่งอาจเปน
ประโยชนในการวิเคราะหพิจารณาการลงทุนในบริษัทฯ บริษัทฯจะทําการเปดเผยงบการเงินของ SCT ไวใน
หมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทฯ โดยรูปแบบของการเปดเผยดังกลาวจะเปนไปตามมาตรฐานการ
บัญชี และทั้งนี้บริษัทฯจะดําเนินการดังนี้ 
1.1. บริษัทฯจะแจงใหผูสอบบัญชีของบริษัทฯเปดเผยงบการเงินของ SCT ไวในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ของบริษัทฯ โดยเริ่มดําเนินการตั้งแตงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2546 เปนตนไป  
1.2. บริษัทฯไดหารือกับผูถือหุนรายอื่นๆ ของ SCT และไดขอตกลงในการที่จะแตงต้ังผูสอบบัญชีที่ไดรับ

ความเห็นชอบจากสํานักงาน ก.ล.ต.เปนผูสอบบัญชีของ SCT ทั้งนี้เริ่มตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2547 เปนตน
ไป ทั้งนี้ผูสอบบัญชีปจจุบันของ SCT จะยังคงทําหนาที่ตรวจสอบงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2546 ตามที่ไดรับแตงตั้งอยางถูกตองจากที่ประชุมผูถือหุนของ SCT  

1.3. การจัดทํางบการเงินของ SCT จะนํามาตรฐานการบัญชีจํานวน 7 ฉบับ ที่ไดรับการยกเวนตามประกาศ 
ก.บช. ฉบับที่ 47 (พ.ศ. 2545) เรื่อง การยกเวนการบังคับใชมาตรฐานการบัญชี ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 มา
บังคับใช โดยเริ่มตั้งแตงบการเงินสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2547 เปนตนไป 
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2. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนของการเขาทํารายการและความ
เหมาะสมดานราคาตอรายการระหวางกันของบริษัทฯและ SCT โดยจะปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวย
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย รวมถึงการปฏิบัติเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงและการไดมาหรือการจําหนายทรัพย
สินที่สําคัญของบริษัทฯหรือบริษัทยอยตามประกาศของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย โดยการพิจารณา
เงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินการคาปกติในตลาด และมีการเปรียบเทียบราคาที่เกิดขึ้นจริงกับ
บุคคลภายนอกโดยความเห็นดังกลาวจะถูกเปดเผยไวในแบบแสดงรายการขอมูลประจําปของบริษัทฯ (แบบ 
56-1) 

3. คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯจะใหความเห็นตอรายการที่มีความผิดปกติที่ SCT กระทํากับบุคคลภาย
นอก ซึ่งรายการดังกลาวอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัทฯ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 
3.1. คณะกรรมการของบริษัทฯซึ่งมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมดวยจะใหความเห็นตอรายการที่มีความ

ผิดปกติที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน โดยกรรมการของบริษัทฯซึ่งไดรับการแตงตั้งใหเปน
กรรมการของ SCT เปนผูรายงานโดยตรงตอคณะกรรมการบริษัท หรือผานรายงานการประชุมคณะ
กรรมการ หรือรายงานการประชุมผูถือหุนของ SCT 

3.2. หากกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯมีความเห็นวาขอมูลที่ไดรับไมเพียงพอตอการใหความเห็นจะขอให
กรรมการของบริษัทฯซึ่งเปนกรรมการของ SCT ช้ีแจงขอมูลเพิ่มเติมจนเพียงพอสามารถที่จะใหความเห็น
ตอรายการดังกลาวได     
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