
บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 
 

11. รายการระหวางกัน 
 
(11.1) รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงในป 2545 และในไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 

 
11.1.1)  รายการระหวางกันจากการปรับโครงสรางกลุม 
กลุมบริษัทฯ ดําเนินการปรับโครงสรางกลุม ในปลายป 2545 โดยกอนหนานี้กลุมทีปกรสุขเกษมมีการถือหุน

โดยตรงในบริษัทฯ บ.ชลบุรีกันยง และบ.ตะวันออกการขนสง เมื่อบริษัทฯ มีแผนที่จะเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ 
กลุมผูถือหุนจึงไดดําเนินการปรับโครงสรางการถือหุนในกลุมเพื่อเปนการรวบรวมกลุมธุรกิจที่เกี่ยวของเขาดวยกัน รวมทั้ง
ไดจัดตั้ง บ.ชลประทีปสินทรัพย เพื่อถือกรรมสิทธิ์ในทรัพยสินอันไดแก ที่ดิน อาคารสํานักงาน และโรงงาน และดําเนินกิจ
การใหเชาทรัพยสินดังกลาวแกบริษัทในกลุมเทานั้น ทั้งนี้ ในสวนของที่ดินที่กลุมบริษัทใชงานแตเดิมเปนกรรมสิทธิ์ของ
นายประทีป ซึ่งตอมาเมื่อตนป 2546 ไดมีการโอนไปอยูกับบ.ชลประทีปสินทรัพย ในมูลคา 360 ลานบาท ตามราคา
ประเมินของกรมที่ดิน ณ ป 2546 ทั้งนี้ ที่ดินดังกลาวมีราคาประเมินโดยผูประเมินอิสระคิดเปนมูลคาทั้งส้ินประมาณ 420 
ลานบาท ซึ่งประกอบดวย ที่ดินพื้นที่ประมาณ 166 ไร 1 งาน 129 ตารางวา มีมูลคาประมาณ 408 40 ลานบาท ประเมิน
มูลคาโดยบริษัท อินซิคเนีย บรูค (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อสิงหาคม 2545 และที่ดินพื้นที่ประมาณ 6 ไร 56 ตารางวา มีมูล
คาประมาณ 12 ลานบาท ประเมินมูลคาโดยธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) เมื่อป 2545 โดยการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินดัง
กลาวไปใหบ.ชลประทีปสินทรัพยในมูลคา 360 ลานบาทนั้น ไดโอนภาระหนี้สินที่นายประทีปมีอยูเดิมไปใหบ.ชลประทีป
สินทรัพยดวย 

 
ทั้งนี้ ขั้นตอนการเพิ่มทุนจดทะเบียน ของ บ. ชลประทีปสินทรัพย ซึ่งเปนสวนหนึ่งในการปรับโครงสรางการถือ

หุนของกลุม เปนดังนี้ 
1. ป 2544 นายประทีปจัดตั้งบ. ชลประทีปสินทรัพย ดวยเงินลงทุน 1 ลานบาท เพื่อเปนทุนจดทะเบียน 
2. ตอมามีการปรับโครงสรางการถือหุนของกลุม ในป 2545 โดยไดโอนทรัพยสินที่กลุมบริษัทฯ ใชในการ

ดําเนินงาน มูลคาประมาณ 360 ลานบาท เขาไปที่บ.ชลประทีปสินทรัพย ดังนั้น จึงมีการเพิ่มทุนอีกจํานวน 349 ลานบาท 
เขาไปที่ บ. ชลประทีปสินทรัพย เพื่อใหมีทุนจดทะเบียนใกลเคียงกับมูลคาทรัพยสินที่โอนมาให บ. ชลประทีปสินทรัพย 

• บ. ชลบุรีกันยง เพิ่มทุน 335 ลานบาท คิดเปนรอยละ 95.71 ของทุนจดทะเบียน (ดูวิธีการและ
ขั้นตอนเพิ่มทุนโดยบ. ชลบุรีกันยงใน บ. ชลประทีปสินทรัพย ดานลาง) 

• นายประทีปเพิ่มทุนใน บ. ชลประทีปสินทรัพย อีก 4 ลานบาท ทําใหนายประทีปถือหุนจํานวน 
5 ลานบาท คิดเปนรอยละ 1.42 ของทุนจดทะเบียน 

• บ. ทีปกรโฮลดิ้ง เขามาถืออีก 10 ลานบาท คิดเปนรอยละ 2.86 ของทุนจดทะเบียน 
 
วิธีการและขั้นตอนเพิ่มทุนโดย บ. ชลบุรีกันยง ใน บ. ชลประทีปสินทรัพย เปนดังนี้ 
1. เงินที่ใชในการโอนมาจากการเพิ่มทุนและการกอหนี้ โดยนายประทีปชําระคาหุนเพิ่มทุนในบริษัทฯดวย

ตั๋วเงิน 1 ฉบับ มูลคา 150 ลานบาท ใหแกบริษัทฯ และบริษัทฯ ไดนําตั๋วเงินดังกลาวไปชําระคาหุนเพิ่มทุนจํานวน 150 
ลานบาท ในบ.ชลบุรีกันยงตอ โดยมีการออกตั๋วเงินใหแก บ.ชลบุรีกันยงเพิ่มอีก 3 ฉบับ มูลคารวม 50 ลานบาท เพื่อชําระ
คาหุนเพิ่มทุนอีกจํานวน 50 ลานบาท และบริษัทฯ ไดออกตั๋วเงินใหแกนายประทีปอีกจํานวน 2 ฉบับ มูลคาประมาณ 
24.58 และ 25.42 ลานบาท เพื่อชําระคาซื้อหุนเดิมของบ.ชลบุรีกันยง จํานวน 50 ลานบาท จากนายประทีป 
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2. บ.ชลบุรีกันยง นําตั๋วเงินที่ไดรับ 4 ฉบับ มูลคารวม 200 ลานบาท ที่ออกโดยนายประทีปและบริษัทฯ 
ไปชําระคาหุนเพิ่มทุนใหแกบ.ชลประทีปสินทรัพย โดยบ.ชลบุรีกันยง มีการออกตั๋วเงินเพิ่มอีก 4 ฉบับ มูลคาทั้งส้ิน 135 
ลานบาท บ.ชลประทีปสินทรัพย นําตั๋วเงินที่ไดรับทั้งหมด 8 ฉบับ มูลคารวม 335 ลานบาท ไปชําระคาที่ดินใหแกนาย
ประทีป 

 
ทั้งนี้ ณ 30 มิถุนายน 2546 บริษัทฯ และบ.ชลบุรีกันยง ไมมียอดคงคางจากรายการตั๋วเงินทั้งหมดดังกลาว 
 

หมายเหต ุ ป 2545 หลังจากที่นายประทีปไดรับตั๋วเงินชําระคาที่ดิน นายประทีปไดนําตั๋วเงิน 1 ฉบับ มูลคาประมาณ 
24.58 ลานบาท มาชําระคาหุนของบริษัทฯ ซึ่งนายประทีปเปนลูกหนี้มาตั้งแตป 2542 และนําตั๋วเงินอีก 1 
ฉบับ มูลคาประมาณ 25.42 ลานบาท มาชําระโดยการหักกลบลบหนี้จํานวน ประมาณ 25.42 ลานบาท 
ซึ่งเปนเงินกูยืมระยะสั้นที่นายประทีปมีกับบริษัทฯ (ดูรายละเอียดรายการระหวางกันระหวางนายประทีป
กับบริษัทฯอยูในหัวขอ 11.1.2 (2)) 

 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบตอรายการระหวางกันจากการปรับโครงสรางกลุม 
รายการตั๋วเงินตางลวนเปนการทําไปเพื่อปรับโครงสรางบริษัท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทรัพยสินเพิ่มขึ้น 

ดังนั้น รายการดังกลาวจึงเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท ทางคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวมีมติใหรายการทั้ง
ปวงเปนรายการที่ถูกตองเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัทฯ 

 

หนาที่ 2-52 



บริษัท ผลิตภัณฑคอนกรีตชลบุรี จํากัด (มหาชน) 
 

11.1.2)  รายการระหวางกันโดยทั่วไป 
1)  บ. ทีปกรโฮลดิ้ง เปนบริษัทใหญของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 77.50 ซึ่งมีผูถือหุนใหญรวมกัน คือ กลุมทีปกรสุขเกษม ถือหุนในอัตรารอยละ 99.99 และมีกรรมการและผูบริหารรวม

กัน คือ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม และนางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม 
 
รายการระหวาง บ. ทีปกรโฮลดิ้ง กับ บ. ชลประทีปสินทรัพย            (หนวย: บาท) 

ลักษณะรายการ ป 2545 ไตรมาสที่ 1-2 
ป 2546 

ความจําเปน/ รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 
 

0.00 10,000,000.00 - เปนเงินเพิ่มทุนในเดือนมกราคม 2546 ในรูปแบบตั๋วเงิน เงื่อนไขการชําระคืน เมื่อทวงถาม 
และไมมีการคิดดอกเบี้ย  
- รายการนี้บริษัทฯ ไดรับชําระครบถวนแลวในไตรมาสที่ 3/ 2546 

- เปนรายการเพิ่มทุนของ บ. ทีปกรโฮลดิ้ง 
ใน บ. ชลประทีปสินทรัพย ในรูปแบบตั๋ว
เงิน 
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2) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม: เปนบุคคลที่มีอํานาจควบคุม ซึ่งเปนประธานกรรมการ กรรมการผูจัดการ ผูถือหุนโดยตรงรอยละ 1.25 และผูถือหุนใหญโดยออม ของบริษัทฯ 
 

รายการระหวางกันระหวาง นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กับบริษัทฯ           (หนวย: บาท) 
ลักษณะรายการและ ป 2545 ไตรมาสที่ 1-2  

ป 2546 
ความจําเปน/ รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 
ประกอบดวย:  
 - เงินตน 
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด * 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 
 - ดอกเบี้ยคางรับ 
 

19,991,637.52 
 
 

15,001,898.60 
38,491,974.26 
53,493,872.86 

0.00 
19,991,637.52 

27,361,901.52 
 
 

0.00 
18,220,000.00 
11,194,867.72 
7,025,132.28 

20,336,769.24 

- ใหกรรมการยืมเงินเปนการชั่วคราว ซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.00 ตอป โดย
ไมมีสัญญาเงินกูและไมมีกําหนดวันชําระหนี้คืน 
- ในไตรมาสที่ 3 ป 2546 บริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินตนแลวแตยังคงคางชําระดอกเบี้ย 
กําหนดการชําระคืนดอกเบี้ยภายในระยะเวลาไมเกิน 5 ป โดยจะเริ่มผอนชําระเปนรายไตร
มาส กําหนดเริ่มชําระคืน คือ ไตรมาสที่ 4 ป 2546 และสิ้นสุดเมื่อ ไตรมาสที่ 3 ป 2551 ทั้ง
นี้ บริษัทฯ จะดําเนินการจัดทําสัญญาในการผอนชําระใหชัดเจน 
- ความเห็นผูบริหารตอรายการและงวดการจายชําระคืน คือ การจายชําระคืนเปนไปตาม
ความสามารถในการชําระคืนของกรรมการ อีกทั้งเพื่อบรรเทาภาระภาษีเงินไดและภาษี
ธุรกิจเฉพาะของบริษัทฯ จึงมีการกระจายจายภายใน 5 ป  

เปนการใหกูยืมเงินโดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่ไมเสียประโยชนแตประการใด 

หมายเหตุ * รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 53,493,872.86 บาท รับชําระเปนเงินสด 28,072,372.26 บาท และรับชําระโดยการหักกลบลบหนี้ 25,421,500.60 บาท ดวยตั๋วเงิน 1 ฉบับ มูลคา 
25,421,500.60 บาท ที่นายประทีป ไดรับจาก บ. ชลประทีปสินทรัพย 

 

รายการระหวางกันระหวาง นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กับ บ. ชลบุรีกันยง           (หนวย: บาท) 
ลักษณะรายการและ ป 2545 ไตรมาสที่ 1-2 ป 

2546 
ความจําเปน/ รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เงินใหกูยืมระยะสั้น 
ประกอบดวย: - เงินตน 
  - ดอกเบี้ยคางรับ 

18,060,173.65 
18,060,173.65 

0.00 

5,249,811.54 
5,249,811.54 

0.00 

ใหกรรมการยืมเงินเปนการชั่วคราว ซึ่งมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7.00 ตอป โดยไม
มีสัญญาเงินกูและกําหนดวันชําระหนี้คืน   

ดอกเบี้ยรับ 1,498,302.52 0.00 - ในไตรมาสที่ 3 ป 2546 บริษัทฯ ไดรับชําระคืนเงินตนแลว 

เปนการใหกูยืมเงินโดยบริษัทคิดดอกเบี้ยใน
อัตราที่ไมเสียประโยชนแตประการใด 
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3) บ. ชลบุรีกันยง 
กอน 27 ธันวาคม 2545 เปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดยมีกรรมการและผูบริหารรวมกัน คือ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม และ นายอาทิตย ทีปกรสุขเกษม 
ตั้งแต  27 ธันวาคม 2545 เปนบริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 99.99 โดยมีกรรมการและผูบริหารรวมกัน คือ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม นางชลธิชา ทีปกรสุขเกษม และ นายอาทิตย ทีปกรสุขเกษม 

ในป 2546 บ. ชลบุรีกันยงจึงถือเปนบริษัทยอย และไมมีรายการที่ถือเปนรายการระหวางกันกับบริษัทฯ 
 

รายการระหวางกันระหวาง บ. ชลบุรีกันยง กับบริษัทฯ             (หนวย: บาท) 
มูลคารายการป 2545 ลักษณะรายการ 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน/ รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

การขายสินคา 
 

13,400,386.32  

ลูกหนี้การคา 2,625,881.49 - บริษัทฯ ขายสินคาตอใหบริษัทชลบุรีกันยงในราคาตลาด 

- เปนการรวมยอดซื้อสินคาของกลุมผานบริษัทฯ สําหรับการจัดซื้อ ปูนซีเมนตผง เพื่อ
ประโยชนสูงสุดในการตอรองราคา และภายใตเงื่อนไขขอจํากัดดานวงเงินสินเชื่อ 

เปนรายการคา ตามปกติ 

การซื้อสินคา 86,866,739.30  
เจาหนี้การคา 8,621,212.15 

- เปนการรวมยอดซื้อผานบริษัทยอย สําหรับวัตถุดิบที่ใชในการผลิตคอนกรีตบางรายการ 
เชน ปูนซีเมนตผง  เหล็ก วัสดุสิ้นเปลือง เปนตน เพื่อประโยชนสูงสุดในการตอรองราคา  

เปนรายการคา ตามปกติ 

คาเชาและคาบริการ 720,000.00  
คาใชจายคางจาย  1,440,000 

เปนการใหเชาพื้นที่สํานักงานแกบริษัทฯ ในอัตราเดือนละ 60,000 บาท เปนการใหเชาในอัตราตลาดที่เหมาะสม 

เงินลงทุนที่บันทึกดวยวิธีสวนไดเสีย  74,214,644.39 เงินลงทุนที่บริษัทฯ ลงใน บ.ชลบุรีกันยง เปนรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 

  
 
  

 
 

 
                   (หนวย: บาท) 

ลักษณะรายการ ป 2545 ความจําเปน/ รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
เงินใหกูยืมระยะยาว 
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

 
11,079,014.81 
41,882,985.19 

- 51,747,547.61 
1,214,452.39 

- เปนการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนของกลุม 
- ไมมีสัญญาเงินกู และมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป (MLR) กําหนดชําระคืนใน
ไตรมาสที่ 3 ป 2546 

เปนการใหกูยืมภายในกลุมบริษัท ซึ่งมีการ
คิดดอกเบี้ย ในอัตราที่เหมาะสม 

ดอกเบี้ยรับ 673,836.67
ดอกเบี้ยคางรับ 993,112.15
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4) บ. ตะวันออกการขนสง: เปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดยมีกลุมทีปกรสุขเกษมซึ่งเปนผูถือหุนใหญของบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 95.00 โดยมีกรรมการ รวมกัน คือ นายอาทิตย ทีปกรสุขเกษม 
หมายเหต ุตั้งแต 15 สิงหาคม 2546 เปนบริษัทยอยซึ่งบริษัทฯ ถือหุนรอยละ 93.00 โดยมีกรรมการและผูบริหาร รวมกัน คือ นายอาทิตย ทีปกรสุขเกษม 

 

รายการระหวางกันระหวางบ. ตะวันออกการขนสง กับ บริษัทฯ            (หนวย: บาท) 
มูลคารายการป 2545 มูลคารายการ 

ไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 
ลักษณะรายการและ

รายละเอียด 
ระหวางงวด ยอดคงคาง  

ณ สิ้นงวด 
ระหวางงวด ยอดคงคาง  

ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน/ รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

คาเชาและคาบริการ 
 

2,040,000.00  1,020,000.00  

คาเชาคางจาย 689,600.00 

- เปนการใหบริการขนสงสินคาแกบริษัทในเครือ 
ตามการดําเนินธุรกิจปกติ โดยคิดคาบริการตาม
ราคาตลาด 

เปนธุรกรรมตามปกติ 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ 
 

    338,000.00 - บริษัทฯ ซื้อรถขนสงสินคาตามราคาประเมินของ
กรมขนสง ณ ป 2544 ซึ่งเปนราคาใกลเคียงกับ
ราคาตลาด จาก บ.ตะวันออกตั้งแตป 2544 
บริษัทฯ ผอนชําระโดยไมมีดอกเบี้ย 

บริษัทฯ ไดประโยชนจากการทํารายการดังกลาว 
    

                   (หนวย: บาท) 
ลักษณะรายการและ ป 2545 ไตรมาสที่ 1-2 ป 

2546 
ความจําเปน/รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เงินใหกูยืมระยะยาว 
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

 
4,500,000.00 

0.00 
- 400,00.00 

4,100,000.00 

 
4,100,000.00 

0.00 
0.00 

4,100,000.00 
ดอกเบี้ยรับ 294,747.95 142,320.55 
ดอกเบี้ยคางรับ 632,247.95 774,568.50

-  เพื่อใหบริษัทในเครือใชเปนเงินทุนในการดําเนินกิจการ เนื่อง
จากคลองตัวกวาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
- ไมมี สัญญาเงินกู แตมีการคิดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ 7 ตอป 
(MLR) 
- บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้คืนบางสวนในไตรมาสที่ 3 ป 2546 

- เปนการใหกูยืมภายในกลุมที่มีการคิดดอกเบี้ยในอัตราที่
เหมาะสม 
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5) บ. ชลบุรีอินเตอร 

ในป 2545 เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนโดยออมผานบ.ชลบุรีกันยงรอยละ 15 โดยมีผูถือหุนและกรรมการ รวมกัน คือ นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม 
ในป 2546 เปนบริษัทที่เกี่ยวของ ซึ่งบริษัทฯ ถือหุนโดยออมผานบ.ชลบุรีกันยง รอยละ 15.61 และนายประเสริฐ ภัทรประสิทธิ์ ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ถือ

หุนในอัตรารอยละ 6.10 โดยมีผูถือหุน กรรมการ และผูบริหาร รวมกัน คือ นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม ถือหุนรอยละ 2.65 
 

รายการระหวางกันระหวางบ. ชลบุรีอินเตอร กับ บริษัทฯ             (หนวย: บาท) 
ลักษณะรายการ ป 2545 ไตรมาสที่ 1-2  

ป 2546 
ความจําเปน/รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เงินใหกูยืมระยะยาว 
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

 
34,220,000.00 

0.00 
- 34,220,000.00 

0.00 

 
 

บริษัทฯ ใหเงินกูยืมแก บ.ชลบุรีอินเตอร และในป 2545 บ.ชลบุรี
อินเตอร ปรับโครงสรางหนี้ และมีการแปลงหนี้เปนทุนให
บริษัทฯ  และบริษัทฯ ไดจําหนายหุนทั้งหมดที่ไดรับใหแกบุคคล
ภายนอก คือ นายสุรศักดิ์  เติมอริยบุตร ซึ่งเปนนองของนางชลธิ
ชา ทีปกรสุขเกษม กรรมการและผูบริหารของบริษัท ซึ่งขายไป
ในราคาที่สูงกวาราคาตามบัญชีในป 2545 

เปนรายการที่เกิดขึ้นจากการปรับโครงสรางหนี้รวมกับสถาบันการ
เงิน 

 
                    (หนวย: บาท) 

มูลคารายการป 2545 มูลคารายการไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 ลักษณะรายการ 
ระหวางงวด ยอดคงคาง  

ณ สิ้นงวด 
ระหวางงวด ยอดคงคาง  

ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน/รายละเอียด 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

การขาย 645,705.73 187,257.00 - รายการขายสินคาใหแก บ. ชลบุรีอิน
เตอร ตามราคาตลาด 

เปนรายการคาตามปกติ 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ 2,072,243.89  
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รายการระหวางกันระหวางบ. ชลบุรีอินเตอร กับ บ. ชลบุรีกันยง            (หนวย: บาท) 
มูลคารายการป 2545 มูลคารายการไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 ลักษณะรายการ 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน/รายละเอียด 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

การขาย 345,645.52 58,493.68 - รายการขายสินคาใหแก บ. ชลบุรีอิน
เตอร ตามราคาตลาด 

เปนรายการคาตามปกติ 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ 1,444,001.59 1,459,367.73  

เงินลงทุนระยะยาว 
 

   19,291,398.30 19,291,398.30 เงินลงทุนในบริษัทรวม ซึ่งรับรูตามวิธี
ราคาทุน หลังจากปรับคาเผื่อการลด
มูลคาเงินลงทุน 

เปนรายการบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี 
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6) บ. สแปนเทคคอนกรีต: เปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดยมีผูถือหุนกลุมเดียวกัน คือ กลุมทีปกรสุขเกษม ถือหุนรอยละ 99.88 และมีกรรมการและผูบริหารรวมกัน รวมกัน คือ นาย
ประทีป ทีปกรสุขเกษม 
หมายเหต ุบ. สแปนเทคคอนกรีตหยุดประกอบธุรกิจตั้งแตเดือนกันยายน 2546 
 

รายการระหวางกัน บ. สแปนเทค กับ บริษัทฯ             (หนวย: บาท) 
มูลคารายการ ป 2545 มูลคารายการไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 ลักษณะรายการ 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน/ รายละเอียด ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

การขายสินคา 19,474,089.91 5,524,823.85  
ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ 12,908,558.64 17,289,130.73 

ขายวัตถุดิบที่ใชในการผลิตคอนกรีต เชน ปูนตซีเมนต
ผง น้ํายา เปนตน โดยมีการซื้อขายในราคาเดียวกับที่
บริษัทขายใหแกผูแทนจําหนาย (Agent) 
บริษัทฯ ไดรับชําระหนี้ครบถวนในไตรมาสที่ 3/2546 

เปนรายการคาตามปกติ 

การซื้อสินคา 2,926,552.34 2,001,659.79

เจาหนี้การคา 1,402,700.63 867,613.66 

ซื้อผลิตภัณฑเพื่อขายชวง เชน เสาเข็ม แผนพื้น คันหิน 
เปนตน โดยซื้อขายตามราคาตลาด 

เปนรายการคาตามปกติ 

    
    

     

    

                    (หนวย: บาท) 
ลักษณะรายการและรายละเอียด ป 2545 ไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 ความจําเปน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

เงินใหกูยืมระยะยาว   
ยอดคงเหลือยกมาตนงวด  
ใหกูยืมเพิ่มระหวางงวด 
รับคืนเงินใหกูยืมระหวางงวด 
ยอดคงเหลือยกไปปลายงวด 

 
7,250,000.00 
4,558,560.00 

- 4,058,560.00 
7,750,000.00 

 
7,750,000.00 
3,870,786.20 

- 3,870,786.20 
7,750,000.00 

ดอกเบี้ยรับ 535,804.38 271,136.72 
ดอกเบี้ยคางรับ 1,527,949.65 1,799,086.37

-เพื่อใหบริษัทยอยใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 
เนื่องจากคลองตัวกวาการกูยืมเงินจากสถาบันการเงิน 
-เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอัตราดอกเบี้ยรอยละ 7 
ตอป (MLR) 
-บริษัทฯ ไดชําระหนี้คืนครบถวนในไตรมาสที่ 3 ป 2546 

เปนการใหกูยืมเงินที่คิดดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสม 
และบริษัทฯ ไดรับการชําระหนี้ครบถวน 
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รายการระหวางกัน ระหวางบ.สแปนเทค และบ. ชลบุรีกันยง            (หนวย: บาท) 
 

ลักษณะรายการและรายละเอียด ป 2545 ไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 ความจําเปน ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
เงินใหกูยืมระยะสั้น 
 

935,000.00 1,000,000.00 

ดอกเบี้ยรับ 22,899.84 
ดอกเบี้ยคางรับ 69,791.12 92,690.96 -เงินกูยืมในรูปตั๋วสัญญาใชเงินอัตราดอกเบี้ย

รอยละ 7 ตอป (MLR) 

-เพื่อใหบริษัทยอยใชเปนเงินทุนหมุนเวียน 
เนื่องจากคลองตัวกวาการกูยืมเงินจาก
สถาบันการเงิน 

--บริษัทฯ ไดชําระหนี้คืนครบถวนในไตรมาสที่ 
3 ป 2546 

เปนการใหกูยืมเงินโดยบริษัทฯ คิดดอกเบี้ยในอัตราที่ไมเสีย
ประโยชนแตประการใด 

  
 

                   (หนวย: บาท) 
มูลคารายการป 2545 มูลคารายการไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 ลักษณะรายการ 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน/รายละเอียด 
 

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 

การขายสินคา 42,515,716.00  6,713,514.40  - รายการขายสินคาใหแก บ. สแปน
เทค ตามราคาตลาด 

เปนรายการคาตามปกติ 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ  8,584,664.31  12,077,161.21 - ลูกหนี้การคาจากการดําเนินธุรกิจ
ปกติ 
- บริษัทฯ ไดชําระหนี้คืนครบถวนใน
ไตรมาสที่ 3 ป 2546 
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7) หางหุนสวนจํากัด กันยงคาวัตถุ: เปนนิติบุคลที่เกี่ยวของ โดยผูถือหุนใหญ กรรมการ และผูบริหาร รวมกัน คือ คุณประทีป  ทีปกรสุขเกษม  
 
รายการระหวางกัน หจก. กันยงคาวัตถุ กับ บริษัทฯ              (หนวย: บาท) 

มูลคารายการ 
ป 2545 

มูลคารายการ 
ไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 

ลักษณะรายการ 

ระหวางงวด ยอดคงคาง 
 ณ สิ้นงวด 

ระหวางงวด ยอดคงคาง 
 ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน ความเห็น 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

คาเชาและคาบริการ 30,000.00  15,000.00  

เจาหนี้ 5,000.00

-การใหบริการเชารถขนสงสินคา โดยคิดคาบริการตามราคาตลาด เปนรายการคาตามปกติ    

     
 

รายการระหวางกัน หจก. กันยงคาวัตถุ กับ บ.ชลบุรีกันยง            (หนวย: บาท) 
 

มูลคารายการ 
ป 2545 

มูลคารายการ 
ไตรมาสที่ 1-2 ป 2546 

ลักษณะรายการ 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ระหวางงวด ยอดคงคาง  
ณ สิ้นงวด 

ความจําเปน ความเห็น 
คณะกรรมการตรวจสอบ 

การซื้อสินคา 17,730,722.31 15,150,594.55
เจาหนี้   0.00  1,201,468.83 

- มีการซื้อปูนซีเมนตจาก หจก..กันยงคาวัตถุ ตามราคาขายสง
บวกคาดําเนินการในอัตราตันละ 20 บาท 
- การจัดซื้อดังกลาวเปนเงื่อนไขทางการคาที่กําหนดโดยผูผลิตปูน
ซิเมนตยี่หอหนึ่ง 
- บริษัทฯไดเจรจายกเลิกเงื่อนไขดังกลาวแลวในไตรมาส 4/2546 

ในอดีต บริษัทฯ มีการจัดซื้อปูนตซีเมนตผาน 
หจก. กันยงคาวัตถุ เนื่องจากเปนขอกําหนดของ
ผูผลิต ซึ่งบริษัทฯ ดําเนินการแกไขใหบริษัทฯ 
เปนตัวแทนโดยตรงจากผูลิต แทน หจก..กันยง
คาวัตถุ และปจจุบัน หจก.กันยงคาวัตถุมิได
ประกอบธุรกิจใด 

ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ - 174,938.96 ลูกหนี้การคาจากการวางเงินมัดจําลวงหนา ซึ่งเปนปกติของการ
ดําเนินธุรกิจ 

เปนรายการคาตามปกติ 
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8) บ. ชลบุรีนครบานและที่ดิน:  เปนบริษัทที่เกี่ยวของ โดยมี กลุมทีปกรสุขเกษมซึ่งเปนผูถือหุนใหญของ
บริษัทฯ  ถือหุนรอยละ 99.00 * และมีผูบริหารและกรรมการรวมกัน คือ นายประทีป ทีปกรสุขเกษม นางชลธิชา ทีปกร
สุขเกษม และ อาทิตย  ทีปกรสุขเกษม 

หมายเหต ุ* ตั้งแต สิงหาคม 2546 กลุมทีปกรสุขเกษมมิไดถือหุนใดๆ ใน  บ. ชลบุรีนครบานและที่ดิน 
 
รายการระหวางกัน บ. ชลบุรีนครบานและที่ดิน กับ บ.ชลประทีปสินทรัพย: 
เงินมัดจําคาที่ดิน 
ลักษณะรายการระหวางกันที่เกิดขึ้น ในไตรมาสที่ 2 ป 2546 คือ: ณ 21 มิถุนายน.2546 คณะกรรมการมี

มติใหบ. ชลประทีปสินทรัพย ซื้อที่ดิน ในราคาประมาณ 62 ลานบาท ซึ่งมีการประเมินมูลคาโดยบริษัท อินซิคเนีย 
บรูค (ประเทศไทย) จํากัด เมื่อ สิงหาคม 2545 ณ วันที่ทําสัญญา บริษัทฯ วางมัดจําจํานวน 35 ลานบาท ดวยตั๋วเงิน
รับที่เปนตั๋วสัญญาใชเงินสลักหลังจํานวน 2 ฉบับ สวนที่เหลือใหชําระ ณ วันที่โอนกรรมสิทธิ์ ภายใน 15 พฤศจิกายน.
2546 

ณ กันยายน 2547 มีการชําระเงินคาที่ดินสวนที่เหลือจํานวน 27 ลานบาท 
 
ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
เปนรายการที่เกิดขึ้นเพื่อปรับโครงสรางของกลุมบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไมเสียประโยชนจากการดําเนินการ

ดังกลาว 
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ความเห็นของกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในป 2545 และไตรมาสที่ 
1-2 ป 2546 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2546 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2546 คณะกรรมการตรวจสอบได
พิจารณาและสอบทานรวมกับผูบริหารของบริษัทฯ แลว มีความเห็นวาในการซื้อขายระหวางบริษัทในเครือเปนราย
การปกติ ทําไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยมากเปนการรวมยอดซื้อเพื่อใหมีความสามารถในการตอรองมากขึ้น 
นอกจากนี้รายการตั๋วเงินตางลวนเปนการทําไปเพื่อปรับโครงสรางบริษัท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนและทรัพยสิน
เพิ่มขึ้น ดังนั้นรายการดังกลาวจึงเปนไปเพื่อประโยชนของบริษัท 
 ทั้งนี้ โดยความจําเปนของรายการ และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบของแตละรายการ สามารถ
ดูไดจากตารางรายการระหวางกัน 
 
11.2) มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติรายการระหวางกันของบริษัท 
 คณะกรรมการไดรวมกันพิจารณาและมีมติเปนเอกฉันทวา รายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัด
แยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะตองผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท. โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะตองเห็น
ชอบดวยกับรายการระหวางกันนั้น ทั้งนี้ การอนุมัติการเขาทํารายการระหวางกันคํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท 
ความยุติธรรม ความสมเหตุสมผลของรายการ และเปนไปตามราคาตลาด นอกจากนี้ ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมี
ความขัดแยงทางผลประโยชนในรายการระหวางกัน จะไมสามารถมีสวนรวมในการอนุมัติรายการระหวางกันใน
ลักษณะดังกลาวได และหากเปนรายการระหวางกันที่เขาขายตามขอบังคับ ประกาศ คําส่ัง ขอกําหนด หรือกฎของ
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย บริษัทจะปฏิบัติตามขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
 
11.3) นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
 สําหรับรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นซึ่งเปนธุรกรรมตามปกติของธุรกิจ ในป 2545 และในไตรมาสที่ 1-2 ป 
2546 จะดําเนินตอไปในอนาคต อยางไรก็ตาม รายการระหวางกันที่จะไมเกิดขึ้นในอนาคต มีดังตอไปนี้  

- รายการระหวางกันจากการปรับโครงสรางกลุม (ตามขอ 11.1.1) 
- รายการการคาระหวางบริษัทฯ บริษัทในกลุม กับ บ.สแปนเทคคอนกรีต ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ

ถือหุนโดยกลุมทีปกรสุขเกษม รอยละ 55 เนื่องจาก บ.สแปนเทคคอนกรีต ดังกลาวจะหยุดการดําเนินธุรกิจในป 2547 
และกลุมบริษัทฯ ไดพิจารณาจัดซื้อสินทรัพยทั้งหมดของบ.สแปนเทคคอนกรีต เพื่อใชในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 
ตอไป  

- รายการซื้อขายที่ดินและมีการวางเงินมัดจําคาที่ดิน ระหวางบ.ชลประทีปสินทรัพย และบ.ชลบุรี
นครบานและที่ดิน ซึ่งจะเปนรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว โดย ณ กันยายน 2546 ไดมีดําเนินการซื้อขายที่ดิน และมี
การโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินใหแลวเสร็จ   

 
นโยบายในการทํารายการระหวางกันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะกําหนดใหเปนไปตามลักษณะการคาทั่วไป

โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขตลาดที่เหมาะสม และกอใหเกิดประโยชนตอบริษัทฯ โดยกรรมการตรวจสอบจะเปนผู
ใหตรวจสอบความจําเปนและสมเหตุผลของรายการระหวางกันดังกลาว ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น คณะกรรมการตรวจสอบสามารถใหผูเชี่ยวชาญทาง
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หนาที่ 2-64 

วิชาชีพอิสระหรือผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อนําไปใชประกอบ
การพิจารณาอนุมัติรายการระหวางกันของคณะกรรมการบริษัทฯ หรือผูถือหุน ตามแตกรณี 

 
ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2546 ไดพิจารณารายการเชาที่ดินระหวาง นายประทีป 

ทีปกรสุขเกษม และบ. ชลประทีปสินทรัพย โดยที่ดินดังกลาว ตั้งอยูตรงกลางของที่ดินที่เปนที่ตั้งของสํานักงานใหญ
ของบริษัทฯ และบ. ชลบุรีกันยง โดยที่ดินที่จะเชานี้มีพื้นที่ประมาณ 75 ตารางวา และมีส่ิงปลูกสรางเปนบานพักซึ่งมี
พื้นที่ใชสอยประมาณ 200 ตารางเมตร ซึ่งนายประทีป เปนเจาของ โดยใชเปนที่พักอาศัยของครอบครัวนายประทีปมา
กอนหนานี้ จะดําเนินการทําสัญญาเชาระยะสั้น 3 ป ตั้งแต 1 ตุลาคม 2546 ถึง 30 กันยายน 2549 ในอัตราคาเชาที่
ดิน 10,000 บาทตอเดือน ซึ่งเปนราคาที่สูงกวาราคาตลาด โดยบริษัท อินซิคเนีย บรูค (ประเทศไทย) จํากัด ไดประเมิน
อัตราคาเชาที่ดินวางเปลาในบริเวณใกลเคียง ณ เดือนสิงหาคม ป 2545 วามีอัตราคาเชาประมาณ 40,000 บาทตอ 1 
ไร ตอป การจัดการคาใชจายสวนกลาง เชน คาน้ํา คาไฟฟา คาโทรศัพท นั้น มีมาตรวัดแยกซึ่งเปนชื่อของนายประทีป
อยูแตเดิมแลว และนายประทีปจะเปนผูรับผิดชอบในการชําระคาใชจายสวนกลางดังที่กลาวมา และรายการดังกลาว
ผูมีสวนไดสวนเสียหรืออาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน คือ นายประทีป  ทีปกรสุขเกษม นางชลธิชา  ทีปกรสุข
เกษม  นายอาทิตย ทีปกรสุขเกษม นายรังสี ทีปกรสุขเกษม และนายชาคริต ทีปกรสุขเกษม มิไดมีสวนรวมในการ
อนุมัติในรายการระหวางกันดังกลาว 
 

 


