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11 รายการระหวางกนั
บริษทัมกีารทํ ารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ ซึ่งรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการท ําราย

การกบับริษทัทีเ่กีย่วของกันโดยมีผูบริหารรวมกัน และรายการดังกลาวไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินที่
ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีของบริษัท รวมทั้งหนังสือแสดงความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งสามารถสรุป
ลักษณะความสัมพันธและรายละเอียดของรายการระหวางกัน ดังนี้
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ขนาดของรายการ (ลานบาท)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ ลกัษณะความสัมพันธ สรุปรายการ

ป 2545 งวด 6 เดือน ป 2546
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจํ าเปน

บริษัท เจอเนอรัล อีเล็คโทรนิคส
คอมโพแนนท จํ ากัด (“จีอีซี”)
- จัดตั้งขึ้นโดยความรวมมือของ
บริษัท กับอีก 5 บริษัทในนิคม
อุตสาหกรรม ลาดกระบัง
-ดํ าเนินธุรกิจจํ าหนายอุปกรณ
สารกึ่งตัวน ํา ใหกับบริษัท
-บคุคลที่เกี่ยวของ คือ นาย
วิทยา จักรเพ็ชร

-! กรรมการและผูบริหารของ
บริษัท ถือหุนรอยละ 16.66
ใน จีอีซี(ปจจุบันไมมีการถือ
หุนของ จีอีซี แลว)

-!กรรมการและผูบริหารของ
บริษัท ดํ ารงต ําแหนงเปน
กรรมการและผูบริหารของ จี
อีซี ซึ่งในปจจุบันไมไดดํ ารง
ตํ าแหนงใน จีอีซี

- ในระหวางป บริษัทมีรายไดจากการขายสินคาให
จีอีซี

- ยอดคางชํ าระ ณ วันสิ้นงวด

1.98

1.15

0.39

0.23

- เงื่อนไขทางการคาและราคาเปนไปตามลักษณะ
การด ําเนินการคาตามปกติในราคาตลาด
- เพิ่มชองทางการจํ าหนายและกระจายสินคา

บริษัท อัลทรานเทคโนโลยี
จํ ากัด (“อัลทราน”)
ด ําเนินธุรกิจผลิตแผนซีดี ซึ่งใน
ปจจุบันหยุดกิจการแลว
- บคุคลที่เกี่ยวของ คือ นายศรา
วุธ จินตวุฒิ นายวิทยา จักรเพ็
ชร และนายสงา วนาสินชัย

-!  กรรมการและผูบริหารของ
บริษัท ถือหุนรวมกันคิดเปน
รอยละ 39.94  ในอัลทราน

- บริษทัมีรายไดจากการขายสินคาให อัลทราน
- ยอดคางชํ าระ ณ วันสิ้นงวด

1.86
-

-
-

-  เงื่อนไขทางการคาและราคาเปนไปตามลักษณะ
การด ําเนินการคาตามปกติในราคาตลาด
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ขนาดของรายการ (ลานบาท)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ ลกัษณะความสัมพันธ สรุปรายการ

ป 2545 งวด 6 เดือน ป 2546
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจํ าเปน

บริษัท เฟริสท ซิลิคอน อีเลค็
โทรนิคส จํ ากัด (“เฟริสท
ซิลิคอน”)
- ด ําเนินธุรกิจผลิตแผนยางรอง
ตางๆ
-บคุคลที่เกี่ยวของ คือ
นายศราวุธ จินตวุฒิ นาย วิทยา
จักรเพ็ชร นางทิพยวรรณ จักร
เพ็ชร และนายสงา วนาสินชัย

-! กรรมการและผูบริหารของ
บริษัท ถือหุนรวมกันคิดเปน
รอยละ 60.00  ในเฟริสท
ซิลคิอนและด ํารงต ําแหนง
เปนกรรมการของ เฟริสท
ซิลิคอน

-  เฟริสท ซิลิคอน เชาอาคารจากทางบริษัท 0.50 0.26 -  เงื่อนไขคาเชา เปนการก ําหนดราคาในอัตราที่
ตกลงรวมกันและเปนราคาตลาด

-  อัตราคาเชาเริ่มตนเดือนละ 40,000 บาทและ
ปรับเพิ่มรอยละ 10 ตอป

กรรมการของบริษทั คือ นายศ
ราวุธ จินตวุฒิ, นายวิทยา จักร
เเพ็ชร และนายสงา วนาสินชัย

-! กรรมการของบริษัทใหบริษัท
กูยืมเงินระยะสั้น

- บริษัทไดมีการกูยืมเงินจากกรรมการ
- ในระหวางงวด บริษัทชํ าระคืนเงินกูช ําระคืน
- ยอดคงคาง ณ วันสิ้นงวด

22.70
69.29

-

16.00
16.00

-

- ท ําสัญญาในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน แตไมมีการ
คิดดอกเบี้ย

- บริษัทกูยืมเงินเพื่อเสริมสภาพคลอง

Sun Light Electronics (HK)
Ltd. *
-ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน
จํ าหนายของบริษัท
-ดํ าเนินธุรกิจจํ าหนายอุปกรณ
สารกึ่งตัวนํ าและอุปกรณ
อิเลก็ทรอนิกส ใน ประเทศจีน
- บคุคลที่เกี่ยวของ คือ นายสงา
วนาสินชัย

-กรรมการและผู  ถื อหุ  นของ
บริษัท เคยถือหุนคิดเปนรอยละ 
40 ใน Sun Light ซึ่งในปจจุบัน
ไมไดมีการถือหุนใน Sun Light

- บริษทัขายสินคามาตรฐานบริษัทให Sun Light
- บริษทัขายสินคามาตรฐานทั่วไปให Sun Light
- ก ําไรจากการใหบริการคัดแยก Transistor ใหกับ

Sun Light

-
55.72
4.63

67.82
8.94

(0.02)

-  เงื่อนไขทางการคาและราคาเปนไปตามสญัญา
การแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายในลักษณะผล
ประโยชนตางตอบแทน โดยไดรับสวนลดจาก
ราคามาตรฐาน
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ขนาดของรายการ (ลานบาท)
บริษัท/บุคคลที่เกี่ยวของ ลกัษณะความสัมพันธ สรุปรายการ

ป 2545 งวด 6 เดือน ป 2546
เงื่อนไข/ความสมเหตุสมผลและความจํ าเปน

ElC International Co.,Ltd. *
- ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน
จํ าหนายของบริษัท
- ดํ าเนินธุรกิจจํ าหนายอุปกรณ
สารกึ่งตัวน ําใน
Hong Kong
- บคุคลที่เกี่ยวของ คือ นายศรา
วุธ จินตวุฒิ

-! กรรมการและผูถือหุนราย
ใหญของบริษัท ถือหุนรอยละ
30 ใน EIC International ซึ่ง
ในปจจุบัน ไมไดมีการถือหุน
ใน EIC International

- บริษัทไดมีการขายสินคาให EIC International
- ก ําไรจากการคัดแยก Transistor ให EIC

International

45.57
0.01

26.92
(0.04)

-  เงื่อนไขทางการคาและราคาเปนไปตามสญัญา
การแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายในลักษณะผล
ประโยชนตางตอบแทน โดยไดรับสวนลดจาก
ราคามาตรฐาน

ElC Semiconductor Inc. *
-ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน
จํ าหนายของบริษัท
-ดํ าเนินธุรกิจจํ าหนายอุปกรณ
สารกึ่งตัวนํ าในประเทศสหรัฐ
อเมริกา

-! ไดรับการแตงตั้งเปนตัวแทน
จํ าหนายของบริษัท

- บริษัทไดมีการขายสินคาให EIC
Semiconductor

22.62 8.42 -  เงื่อนไขทางการคาและราคาเปนไปตามสญัญา
การแตงตั้งตัวแทนจํ าหนายในลักษณะผล
ประโยชนตางตอบแทน โดยไดรับสวนลดจาก
ราคามาตรฐาน
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* สํ าหรบัการเปดเผยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นกับตัวแทนจํ าหนาย (Sole Agent) ของบริษัทนั้น แมวาผู
บริหารของบริษัทจะไมมีความสัมพันธกับผูถือหุนของตัวแทนจ ําหนายก็ตาม แตเนื่องจากในอดีตผูบริหารของบริษัท
บางทาน ไดมีการเขาถือหุนในตัวแทนจํ าหนาย 2 ราย คือ บริษัท EIC International Co.,Ltd. และ Sun Light 
Electronic (HK) เพ่ือผลประโยชนทางการคาสํ าหรับการขยายตลาดและแนะน ําผลิตภัณฑของบริษัทในชวงแรก แต
เพ่ือขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน (Conflict of Interest) ทีอ่าจเกิดขึ้นไดในอนาคต จากการท่ีผูถือหุนหรือ
กรรมการของบริษทัถือหุนในกิจการที่ทํ าธุรกิจรวมกับบริษัท ผูบริหารของบริษัทจึงไดมีการขายเงินลงทุนดังกลาว โดย
เปนการขายคืนใหกับผูถือหุนของบริษัทตัวแทนจํ าหนาย 2 รายดงักลาว โดยมีรายละเอียดดังนี้

• ! นายสงา วนาสินชัย กรรมการและผูถือหุนไดทํ าการขายหุนสามัญจ ํานวน 200, 000 หุน มลูคาที่ตราไว 
หุนละ HK$ 1 หรือคิดเปนรอยละ 40 ของทุนช ําระแลว ใน Sun Light Electronics (HK) Ltd. ใหกับผู
ถอืหุนรายอื่นใน Sun Light Electronics (HK) Ltd. ในราคาหุนละ HK$ 1

• ! นายศราวธุ จินตวุฒ ิ กรรมการและผูถือหุนรายใหญของบริษัท ไดทํ าการขายหุนสามัญจ ํานวน 3,000
หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ HK$ 1 หรือคิดเปนรอยละ 30 ของทุนช ําระแลว ใน EIC International 
Co.,Ltd. ใหกับผูถือหุนของ Sun Light Electronics (HK) Ltd. ซึง่มคีวามประสงคจะลงทุนใน EIC 
International Co.,Ltd. ในราคาหุนละ HK$ 1

สํ าหรับเหตุผลการขายเงินลงทุนดังกลาวใหกับผูถือหุนของตัวแทนจํ าหนายแทนการขายใหกับบริษัทน้ัน 
เน่ืองจากหากบริษทัเขาถือหุนในตัวแทนจํ าหนายเอง บริษทัอาจประสบปญหาในการควบรวมกิจการและการจัดทํ างบ
การเงนิรวม เนื่องจากตัวแทนจํ าหนายท้ัง 2 ราย เปนบริษัทที่จัดตั้งขึ้นในตางประเทศรวมทั้งไมไดมีการจัดท ําบัญชีและ
งบการเงินท่ีเปนระบบ แตอยางไรก็ตาม เพื่อใหเกิดความโปรงใสและเปนธรรมตอผูถือหุนของบริษัท บริษัทไดมีการ
ด ําเนินการใหมกีารก ําหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการท ําธุรกรรมทางการคากับตัวแทนจํ าหนายของบริษัทในอนาคต เพื่อ
ใหธรุกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลและค ํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัท

 11.1   มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน
          การอนมุตักิารทํ ารายการระหวางกันที่ผานมาของบริษัท ไดมีการพิจารณาโดยกรรมการของบริษัท ซึ่ง

ในขณะน้ันบริษัทยังไมมีการกํ าหนดขอบังคับท่ีเกี่ยวกับการทํ ารายการระหวางกัน เน่ืองจากบริษัทยังมีสภาพเปน
บริษัทจ ํากัด แตอยางไรกต็าม การพิจารณารายการดังกลาวไดค ํานึงถึงประโยชนสูงสุดของบริษัทเปนหลัก รวมทั้งไดมี
การเปรียบเทียบกับรายการท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก สํ าหรับในปจจุบัน บริษัทไดมีการก ําหนดมาตรการและขั้น
ตอนการอนุมัติการทํ ารายการระหวางกัน โดยจะก ําหนดใหผูบริหารหรือผูท่ีมีสวนไดสวนเสียจะไมสามารถเขามามี
สวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาวได รวมทั้งบริษัทไดจัดใหคณะกรรมการตรวจสอบเขามาพิจารณา และใหความ
เห็นเกีย่วกบัความเหมาะสมของรายการดังกลาวดวย เพ่ือดแูลไมใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน

11.2   นโยบายและแนวโนมการท ํารายการระหวางกันในอนาคต
                        บริษัทคาดวาในอนาคตอาจมีรายการระหวางกันเกิดขึ้นอีก เน่ืองจากรายการระหวางกันของบริษัท
และบริษัทท่ีเกี่ยวของเปนไปตามการคาปกติ ซึ่งบริษัทยังคงยึดถือนโยบายท่ีจะดํ าเนินการใหรายการระหวางกันดัง
กลาว ตัง้อยูบนพ้ืนฐานของความยุติธรรมและเหมาะสม รวมทั้งเปนราคาที่ยุติธรรมสามารถเทียบเคียงกับราคาตลาด
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ท่ีใชกับลูกคาท่ัวไปได ท้ังน้ีบริษัทจะใหคณะกรรมการตรวจสอบหรือผูสอบบัญชีของบริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ 
พจิารณาตรวจสอบและใหความเห็นถึงความเหมาะสมของราคา ความสมเหตุสมผลของการทํ ารายการ ตลอดจนการ
เปดเผยขอมลูการทํ ารายการที่เกี่ยวโยงกัน การไดมาหรือจํ าหนายทรัพยสินท่ีสํ าคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย เพื่อให
เปนไปตามขอกํ าหนดของ กฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและขอบังคับ ประกาศ ค ําสั่ง หรือขอ
ก ําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย  รวมท้ังเปนไปตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกํ าหนด โดยสมาคมนักบัญชี
และผูสอบบัญชีรับอนุญาตแหงประเทศไทย

ท้ังน้ีหากมีรายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยเกิดขึ้นกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผล
ประโยชนมีสวนไดสวนเสีย หรืออาจมคีวามขัดแยงทางผลประโยชนในอนาคต บริษัทจะไดใหคณะกรรมการตรวจสอบ
เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจ ําเปนและความเหมาะสมของรายการนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไมมี
ความช ํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะไดใหผูเช่ียวชาญอิสระหรือผูสอบบัญชีของ
บริษทัเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพ่ือนํ าไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ
หรือผูถอืหุนตามแตกรณี  ท้ังน้ีบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจ
สอบจากผูสอบบัญชีของบริษัท

สํ าหรับในสวนของการทํ าธุรกรรมทางการคาระหวางบริษัทกับตัวแทนจํ าหนายน้ัน เพ่ือใหเกิดความโปรงใส
และเปนธรรมตอผูถือหุนของบริษัท บริษัทไดดํ าเนินการใหมกีารกํ าหนดมาตรการที่เกี่ยวกับการท ําธุรกรรมทางการคา
กับบริษทัตัวแทนจํ าหนายของบริษัท เพ่ือใหธรุกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นมีความสมเหตุสมผลและค ํานึงถึงประโยชนสูง
สุดของบริษัท โดยมรีายละเอียดของมาตรการดังตอไปนี้

1.! จดัทํ ารายงานธรุกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นระหวางบริษัทกับตัวแทนจํ าหนายทุกไตรมาส ซึ่งรวมถึง การ
ซื้อขาย การรับจางและธุรกรรมทางการคาอ่ืนๆ ใหกับฝายตรวจสอบภายใน เพ่ือนํ าเสนอตอคณะ
กรรมการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาตรวจสอบและใหความเห็น ในเรื่องตางๆ ดังนี้
1.! ความสมเหตุสมผลของ ราคา และเงื่อนไขตางๆ เมือ่เปรียบเทียบกับลูกคาท่ัวไปของบริษัทในผลิต
ภัณฑประเภทเดียวกัน

2.! การปฏิบตัติามเงื่อนไขที่ไดกํ าหนดไวใน Sole Agent Agreement
2.! ในกรณีท่ีมีการทํ าธุรกรรมทางการคากับบริษัทตัวแทนจํ าหนายนอกเหนือจากธุรกรรมทางการคาท่ี
ก ําหนดไวใน Sole Agent Agreement แลว บริษัทจะดํ าเนินการใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผู
พจิารณาและใหความเห็นถึงความจํ าเปนและความสมเหตุสมผลรวมท้ังเงือ่นไข และประโยชนสูงสุดท่ี
บริษทัจะไดรับ กอนนํ าเสนอใหที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติตอไป

3.! จัดสงรายงานธุรกรรมทางการคาท่ีเกิดขึ้นกับตัวแทนจํ าหนายรายไตรมาสพรอมความเห็นของคณะ
กรรมการตรวจสอบที่ผานการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบใหกับผูสอบบัญชีของบริษัท เพื่อ
ประกอบการสอบทานและตรวจสอบบัญชีของบริษทั

4.! คณะกรรมการบริษัทจะกํ าหนดใหมีการเปดเผยรายการธุรกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นกับตัวแทนจ ําหนาย
ทุกราย ในหมายเหตุงบการเงินของบริษัท และแบบแสดงรายการขอมูลประจ ําป (แบบ 56-1)
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5.! ในกรณีการแตงตัง้ตวัแทนจ ําหนายรายใหม ที่มีเงื่อนไขแตกตางไปจากตัวแทนจํ าหนายรายที่มีการแตง
ตัง้กอนหนา บริษัทจะจัดทํ าสรุปรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกตางแจงใหคณะกรรมการตรวจสอบ
ทราบ รวมท้ังจะด ําเนินการแจงใหท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัททราบตอไป

6.! จัดทํ าสรุปความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบในเร่ืองของการทํ าธุรกรรมทางการคาที่เกิดขึ้นกับตัว
แทนจ ําหนายในระหวางป เพื่อเปดเผยไวในรายงานประจ ําปของบริษัท และแบบแสดงรายการขอมูล
ประจํ าป (แบบ 56-1)


