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25/02/2564 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี 

อาจมีความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

Exc. Vat (บาท) 

ยอดคงค้าง 

Inc. Vat (บาท) 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผูถ้อื

หุ้นบริษัท 

ใหเ้ชา่อาคารส าหรับใช ้

เป็นอาคารส านักงาน 

720,000.00 - บริษัทได้เช่าอาคารและพื้นที่บางส่วนจาก คุณเลิศชัยฯ 

เพ่ือใช้เป็นส านักงาน โดยคดิค่าเชา่เดือนละ 80,000 บาท 

(ส้ินสุดสัญญาในเดือนกันยายน 2563) 

มีความเห็นว่ารายการค่าเช่าดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผลและเป็นราคายุติธรรม 

นางกมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ ์ คู่สมรสประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

และผูถ้อืหุ้นบริษัท 

ใหเ้ชา่ท่ีดินเปล่าส าหรับก่อสร้าง

คลังสินค้า 

250,000.00 - บริษัทได้เช่าท่ีดินเปล่าส าหรับก่อสร้างคลังสินค้าเดือนละ 

62,500 บาท ซึ่งต่ ากวา่ราคาประเมนิโดยผูป้ระเมินอิสระ

ซึ่งส านักงาน ก.ล.ต.เห็นชอบ (เริ่มจ่ายเงนิตามสัญญา

ต้ังแต่เดือน กันยายน 2563) 

มีความเห็นว่ารายการค่าเช่าดังกล่าวมี

ความสมเหตุสมผลและเป็นราคายุติธรรม 

บริษัท เจ.เอส.ว ี 

เทคนิคอล จ ากัด 

(JSVT) 

เป็นบริษัทยอ่ยกรรมการร่วมกัน คอื 

1.นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ ์

2.นายภาณุพงศ์ วจิิตรทองเรือง 

3.นางประครอง นามนันทสิ์ทธิ์ 

ค้ าประกันให ้JSVT (UOB) 

วงเงนิเบิกเกินบัญชี (O/D)* 

วงเงนิ L/C , T/R* 

วงเงนิ FX FORWARD 

วงเงนิ L/G** 

 

1,000,000.00 

36,710,000.00 

36,710,000.00 

5,000,000.00 

 

- 

- 

- 

- 

บริษัทฯเป็นผู้ค้ าประกันในฐานะผูถ้อืหุ้นใหญ่ (วงเงนิค้ า

ประกัน 36.75 ล้านบาท) * มกีารแบง่วงเงนิสินเชื่อ  

42.29 ล้านบาท ไปใหก้จิการร่วมคา้ ATE-Meka ร่วมใช้ 

สรุปดังน้ี 1. แบง่วงเงนิ O/D จาก 15 ลบ. เหลือ 1 ลบ. 

2  แบง่วงเงนิ L/C, T/R จาก 65.0 ลบ. เหลือ 36.71 ลบ.  

(**ใชร้่วมกับวงเงิน L/C, T/R วงเงนิ 5 ล้านบาท) 

มีความเห็นว่า รายการค้ าประกันดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผลและท าให้บริษัทและ

บริษัทย่อยได้ประโยชน์เน่ืองจากผู้ค้ า

ประกันมิ ได้คิดค่าตอบแทนในการค้ า

ประกัน 

  ค้ าประกันให ้JSVT (Krungsri) 

วงเงนิเบิกเกินบัญชี 

วงเงนิ L/C, T/R 

วงเงนิ FX FORWARD 

 

3,000,000.00 

22,000,000.00 

$1,000,000.00 

 

- 

- 

- 

เม่ือวันที่ 7 พ.ย. 2561 JSVT ได้รับการปรับวงเงินใหใ้ช้

ร่วมกับ ARROW ได้โดยใชห้ลักประกันเดิม เป็นเงนิฝาก

ประจ าของ JSVT 3 ล้านบาท โดย ARROW ได้รับวงเงนิ 

L/C T/R 50 ล้านบาท FX 1.70 ล้านบาท และค้ าประกัน

เต็มวงเงิน 

มีความเห็นว่า รายการค้ าประกันดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผลและท าให้บริษัทและ

บริษัทย่อยได้ประโยชน์เน่ืองจากผู้ค้ า

ประกันมิ ได้คิดค่าตอบแทนในการค้ า

ประกันแต่อย่างใด 

  ค้ าประกันให ้JSVT (SCB) 

วงเงนิ P/N, L/C, T/R 

วงเงนิ FX FORWARD 

 

70,000,000.00 

136,000,000.00 

 

70,000,000.00 

- 

บริษัทฯได้รับวงเงนิร่วม P/N, L/C, T/R รวม 120 ล้านบาท 

โดย JSVT สามารถใช้ได้สูงสุด 70.0ล้านบาท (วงเงนิค้ า

ประกัน 70.0 ล้านบาท) และได้รับวงเงนิร่วม (FX 

Forward) 300 ล้านบาท โดย JSVT สามารถใช้ได้สูงสุด 

136.0 ล้านบาท 

มีความเห็นว่า รายการค้ าประกันดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผลและท าให้บริษัทและ

บริษัทย่อยได้ประโยชน์เน่ืองจากผู้ค้ า

ประกันมิ ได้คิดค่าตอบแทนในการค้ า

ประกันแต่อย่างใด 

  ค้ าประกันให ้JSVT (SCB) 

วงเงนิ Term-Loan  

วงเงนิ L/G, B/G (ส าหรับการค้ า

ประกันค่าสาธารณูปโภค) 

 

 

95,000,000.00 

2,000,000.00 

 

89,720,000.00 

- 

JSVT จ านองที่ดินโฉนด 339993 พร้อมอาคารส านักงาน 

กลุ่มบริษัท ARROW เป็นหลักประกัน โดย ARROW เป็นผู้

ค้ าประกันวงเงนิสินเชื่อ และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนด้วย 

มีความเห็นว่า รายการค้ าประกันดังกล่าว

มีความสมเหตุสมผลและบริษัทย่อยได้

ประโยชน์เน่ืองจากผู้ค้ าประกันมิได้คิด

ค่าตอบแทนในการค้ าประกันแต่อย่างใด 
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25/02/2564 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี 

อาจมีความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

Exc. Vat (บาท) 

ยอดคงค้าง 

Inc. Vat (บาท) 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจ.เอส.ว ี 

เทคนิคอล จ ากัด 

(JSVT) (ต่อ) 

 ค้ าประกันให ้JSVT (Kbank) 

วงเงนิเบิกเกินบัญชี (O/D) 

วงเงนิ P/N 

วงเงนิ L/C, DL/C, T/R 

วงเงนิ FX FORWARD 

วงเงนิ L/G 

 

10,000,000.00 

60,000,000.00 

460,000,000.00 

$13,500,000 

10,000,000.00 

 

- 

- 

4,723,290.81 

- 

640,600.00 

Arrow จ านองหลักประกันวงเงนิ 460 ล้านบาท 

Arrow และ JSVT ท า ค้ าประกันระหวา่งกัน 

JSVT ร่วมใช้วงเงิน P/N max 60 ล้านบาท L/C, Domestic 

L/C , T/R max 460 ล้านบาท L/G max 10 ล้านบาท  (มี

เงื่อนไขการใชสิ้นเชื่อตามที่ธนาคารก าหนด) มกีารใช ้L/G

ค้ าประกันเครดติซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงส าหรบัเครื่องจักร 

และรถยกโรงงาน 50,000 บาท และค้ าประกันการใช้

ไฟฟา้ 590,600 บาท 

รายการค้ าป ระกั น ดั งก ล่ าวมี ค วาม

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทและบริษัท

ยอ่ยได้ประโยชน์เน่ืองจากผู้ค้ าประกันมิได้

คิดค่าตอบแทนในการค้ าประกัน 

  ค้ าประกันให ้JSVT (TMB) 

วงเงนิเบิกเกินบัญชี (O/D) 

วงเงนิสินเชื่อหมุนเวียนแบบรวมวงเงนิ 

วงเงนิ FX FORWARD 

วงเงนิ P/N 

วงเงนิ T/R 

 

3,000,000.00 

125,000,000.00 

80,000,000.00 

40,000,000.00 

 

- 

- 

- 

- 

2,488,918.44 

ARROW ได้วงเงิน OD จ านวน 10 ล้านบาท วงเงินสินเชื่อ

หมุนเวียนแบบรวมวงเงนิ จ านวน 250 ล้านบาท และ FX 

Forward 200 ล้านบาท (จดสัญญาหลักประกันธุรกจิ 

130 ล้านบาท) โดยแบง่วงเงนิให ้JSVT ใช ้OD จ านวน 3 

ล้านบาท วงเงนิสินเชื่อหมุนเวียนไม่เกนิ 125 ล้านบาท 

วงเงนิ FX Forward ไม่เกนิ 80 ล้านบาท และ P/N ไม่เกนิ 

40 ล้านบาท  

รายการร่วมใช้วงเงิน ดังกล่าวมีความ

สมเหตุสมผลและท าให้บริษัทและบริษัท

ย่อยได้ประโยชน์  โดยARROW มิ ได้คิด

ค่าตอบแทนในการให้ร่วมใช้วงเงินแต่อย่าง

ใด 

  รายได้จากการขาย 

ซื้อสินค้าและวัตถุดิบ 

ลูกหน้ีการค้า 

เจ้าหนีก้ารค้า 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 

24,493,642.60 

14,315,125.11 

 

 

5,597,109.46 

5,139,732.74 

297,371.56 

บริษัทมกีารซื้อขายสินค้าและวัตถุดิบ ระหว่างกันเพ่ือ

ประหยัดต้นทุนในการน าเข้า ราคาซื้อขายใช้ราคาทุนบวก

ก าไรสว่นเพ่ิม  

รายการซื้อขายวัตถุดิบ มีความ

สมเหตุสมผลเน่ืองจากเป็นราคายุติธรรม

ตามปกติทางการค้าทั่วไปและไมแ่ตกต่าง

จากบุคคลภายนอก 

  รายได้คา่เช่าอาคารโรงงาน 

(มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16) 

3,600,000.00 300,000.00 บริษัทได้ให้เช่าโรงงาน-อาคาร 5 ซ่ึงสร้างขึน้เพ่ือให้เช่า 

คิดค่าเชา่เดือนละ 300,000 บาท (115.74 บาท/ตาราง

เมตร)  

รายการใหเ้ชา่โรงงานมคีวามสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเป็นราคาตลาด 

  รายได้คา่เช่าท่ีดินสัญญาท่ี 1 

รายได้คา่เช่าท่ีดินสัญญาท่ี 2 

ค่าเชา่คา้งรับสัญญาท่ี 1 

ค่าเชา่คา้งรับสัญญาท่ี 2 

(มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 16) 

240,000.00 

780,000.00 

 

 

20,000.00 

65,000.00 

บริษัทได้ให้เช่าท่ีดิน เพื่อใช้สร้างโรงงานผลิตทอ่ RTRC 

 สัญญาท่ี 1 เดือนละ 20,000 บาท 

 สัญญาท่ี 2 เดือนละ 65,000 บาท (เริ่มเก็บค่าเชา่

เดือน ธ.ค.59) 

รายการใหเ้ชา่ท่ีดินมคีวามสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเป็นราคาตลาด 
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25/02/2564 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี 

อาจมีความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

Exc. Vat (บาท) 

ยอดคงค้าง 

Inc. Vat (บาท) 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เจ.เอส.ว ี 

เทคนิคอล จ ากัด (JSVT) 

(ต่อ) 

 รายได้คา่เช่าคลังสินค้า (แบริ่ง 68) 36,000.00 12,000 บริษัทได้แบง่พื้นที่เชา่คลังสินค้า อายุสัญญา 3 ปี เริ่ม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 คิดค่าเชา่

อัตราเดือนละ 12,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่าใกล้เคียงกับ

ราคารประเมนิโดยผูป้ระเมินอิสระ 

รายการใหเ้ชา่ท่ีดินมคีวามสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเป็นราคาตลาด 

  1. สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้(ROU) 

2. ดอกเบีย้จ่ายรอตัดบัญช ี

3. เจ้าหนีสั้ญญาเช่าทางการเงนิ) 

เป็นการค านวณตามมาตรฐานการ

รายงานทางการเงินฉบับท่ี 16 

72,803,891.13 

36,931,108.87 

109,735,000.00 

70,806,658.44 

34,272,341.56 

105,079,000.00 

ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 บริษัท

ได้มีการค านวณอายุสัญญาเช่าระยะยาว ซึ่งมผีลต่องบ

การเงนิเฉพาะกจิการ ประกอบด้วย สินทรัพยสิ์ทธิการใช ้

(ROU) 4 สัญญา 

รายการใหเ้ชา่มีความสมเหตุสมผล 

เน่ืองจากเป็นไปตามมาตรฐานการรายงาน

ทางการเงิน 

  รายได้ค่าไฟฟา้ค้างรับ  148,102.51 เป็นค่าไฟฟา้ท่ีเกดิขึน้จากโรงงานของ Arrow เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการคิดราคา

ในอัตราตลาด 

  จ่ายค่าเชา่พื้นที่ส านักงาน (แบริ่ง 68) 735,000.00 245,000.00 บริษัทได้เชา่พื้นที่อาคารส านักงานของ JSVT อายุสัญญา 

3 ปี เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 พืน้ที่ 

874.54 ตารางเมตร ในอัตราเดือนละ 245,000 บาท ซึ่ง

เป็นมูลค่าใกล้เคียงกับราคาประเมนิโดยผู้ประเมนิอิสระ 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการคิดราคา

ในอัตราตลาด 

  จ่ายค่าบริการ 8,427,704.00 - เป็นรายการที่ แอร์โรว ์จ้าง JSVT ตัดเหล็ก ซึ่งค่าจ้างคิด

ในอัตราปกติกับบุคคลทั่วไป 

รายการค่าตัดเหล็ก เป็นราคาท่ีเหมาะสม

ตามราคาตลาด 

  เงนิปันผลรับ 10,009,974.00 - เงนิปันผลรับจาก JSVT ตามมติท่ีประชุมผูถ้อืหุ้นของ 

JSVT เม่ือวันที่ 23 เมษายน 2563 

เป็นรายการปกติ เกิดขึน้เม่ือ JSVT มกีาร

ประกาศจ่ายเงินปันผลประจ าปี 

  ใหเ้งนิกูย้มืเพื่อซือ้ที่ดิน 

ใหเ้งนิกูย้มืเพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียน 

รายได้ดอกเบีย้เงินใหกู้ย้มื 

ดอกเบีย้คา้งรับ 

40,000,000.00 

44,000,000.00 

4,302,300.55 

32,000,000.00 

32,000,000.00 

 

565,114.74 

กูย้มืเงินจาก ARROW 40 ล้านบาท เพ่ือซื้อที่ดินส าหรับ

กอ่สร้างอาคารส านักงาน และ กูย้มืเพื่อเป็นเงนิทุน

หมุนเวียน รวม 44 ล้านบาท ณ 31 ธ.ค.63 มีหน้ีเงนิต้นคง

ค้างรวม 64 ล้านบาท มกีารปรับอัตราดอกเบ้ียจาก 7% 

เป็น 6% (ในเดือนสิงหาคม – กันยายน) และปรับเป็น 

5.35% ต่อปี ต้ังแต่ตุลาคม 2563 เป็นต้นไป 

 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการคิด

ดอกเบ้ียในอัตราตลาด 
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บุคคล/นิติบุคคลท่ี 

อาจมีความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

Exc. Vat (บาท) 

ยอดคงค้าง 

Inc. Vat (บาท) 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บจก.เมฆา-เอส  

(รับเหมาติดต้ังระบบ

ไฟฟา้) 

บจก.เจ.เอส.ว.ีเทคนิคอล ถือหุ้นอยู่ 

ร้อยละ 65 และ มผีู้บริหารของแอร์

โรว์ ซนิดิเคท และ เจ.เอส.ว.ีเทคนิ 

คอล ถอืหุ้น/เป็นกรรมการใน บจก.

เมฆา-เอส 

รายได้จากการขายสินค้า 

รายได้จากบริการซอฟทแ์วร ์

รายได้จากบริการบญัชี/การเงนิ 

รายได้คา่เช่าคลังสินค้า (แบริ่ง 68) 

ลูกหน้ีอื่น 

รายได้คา้งรับ 

25,497.88 

552,000.00 

1,848,773.00 

36,000.00 

- 

- 

- 

- 

260,611.34 

85,220.00 

 มีการขายสินค้า ในราคาเชน่เดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป 

 มกีารคิดค่าใชซ้อฟทแ์วร ์EPICOR ซึ่งเป็นระบบ ERP 

ของกลุ่มบริษัทเดือนละ 46,000 บาท 

 มกีารคิดค่าบริการบญัชี/การเงนิ ตามที่เกิดขึน้จริง 

 บริษัทได้แบง่พื้นที่เชา่คลังสินค้า อายุสัญญา 3 ป ีเริ่ม

วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2566 คิดค่า

เชา่อัตราเดือนละ 12,000 บาท ซึ่งเป็นมูลค่า

ใกล้เคียงกับราคารประเมนิโดยผูป้ระเมินอิสระ 

เป็นรายการที่เหมาะสมเพราะราคาและ

เงื่อนไขเชน่เดียวกับการขายปกติท่ัวไป 

และรายการใหเ้ชา่พื้นที่คลังสินค้า มีความ

สมเหตุสมผล เน่ืองจากเป็นราคาตลาด 

บจก.บูนา ออแกนิคคอฟฟ่ี 

(ร้านอาหาร) 

มีกรรมการร่วมกัน คอื นายเลิศชัย 

วงค์ชัยสิทธิ์ นางกมลภัทร วงค์ชัย

สิทธิ ์และนางประครอง นามนันท

สิทธิ ์

จ่ายค่ารับรอง (อาหารและเครื่องดื่ม) 

ค่าใชจ้่ายอื่น 

ค่าใชจ้่ายค้างจ่าย 

15,343.37 

132,480.00 

 

 

2,394.00 

 ค่ารับรองเป็นราคาปกติท่ีใช้บริการทั่วไป 

 การซื้อข้าวสาร เพื่อเป็นสวัสดิการพนักงาน /มกีาร

ใชบ้ริการเพื่อการประชุม/รับรอง ลูกคา้ / 

นักวิเคราะห ์/ นักลงทุน เป็นราคาขายปกติท่ัวไป 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล การขายสินค้า

เป็นราคาตลาด และการซื้ออาหารและ

เครื่องด่ืมเป็นราคาเช่นเดียวกับการซื้อจาก

ร้านอาหารทั่วไป 

บจก.เจเอสวี สปริง 

(ผลิตสปริง) 

นางประครอง นามนันทสิทธิ์ เป็น

กรรมการและผูถ้อืหุ้น และนายภาณุ

พงศ์ วจิิตรทองเรอืง เป็นผู้ถือหุ้น 

ขายทรัพยสิ์น 

ซื้อวัสดุสิน้เปลือง 

167,474.07 

3,000.00 

 

- 

ขายเครื่องขัด และซื้อสปริงเพื่อใช้ในการซอ่มแซม

เครื่องจักร ในราคาเช่นเดียวกับบุคคลอืน่ทั่วไป 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นราคาปกติ

ที่ขายทั่วไป 
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สรุปรายการระหว่างกันของบรษิัท เมฆา-เอส จ ากัด 

บุคคล/นิติบุคคลท่ี 

อาจมีความขัดแย้ง 

ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ มูลค่ารายการ 

Exc. Vat (บาท) 

ยอดคงค้าง 

Inc. Vat (บาท) 

ค าช้ีแจงของผู้บริหารในเรื่องความจ าเป็น 

และความสมเหตุสมผล 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กจิการร่วมคา้ เอทอี-ี

เมฆา (กจิการร่วมคา้ เพ่ือ

กอ่สร้างโครงการ

สาธารณูปโภค เกี่ยวกับ

สายส่งไฟฟ้า 

สายสัญญาณส่ือสาร 

ระบบโทรคมนาคม)  

“กจิการร่วมค้าฯ” 

บจก.เมฆา-เอส ถือหุ้น ร้อยละ 50 

ร่วมกับ บจก.เอ.ท.ีอ.ี เทเลคอม 

คอนสตรัคชั่น ถือหุ้น ร้อยละ 50 (ผู้

มอี านาจลงนาม คอืกรรมการของ

แต่ละฝา่ยลงนามร่วมกันและ

ประทับตราของกจิการร่วมคา้) 

เงนิลงทุนในกจิการร่วมคา้ 

เงนิใหกู้ย้มื 

ดอกเบีย้รับ 

ดอกเบีย้คา้งรับ 

- 

15,000,000.00 

745,390.19 

- 

- 

10,400,000.00 

- 

1,707,844.96 

มติคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 อนุมัติลงทุนไม่

เกิน 30 ล้านบาท และวงเงินค้ าประกันของกลุ่มบริษัท

ในกจิการร่วมคา้ฯในวงเงนิไม่เกนิ 50 ล้านบาท 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 กจิการร่วมคา้ฯ มเีงนิลงทุน

รวม 8.0 ล้านบาท แบง่เป็น เงินสดจาก บจก.

เมฆา-เอส จ านวน 4.0 ล้านบาท และหนังสือ

ยนิยอมให้ใช้ทรัพยสิ์นของ บจก.เอ.ท.ีอี. เทเลคอม 

คอนสตรัคชั่น จ านวน 4.0 ล้านบาท (ต่างฝ่ายต่าง

ถอนเงนิลงทุน โดยใชเ้งนิกูย้มืเพื่อด าเนินการแทน)  

ตามรายงานประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

11/2561 วันที่ 18 ธันวาคม 2561 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจ าเป็น เพื่อ

การลงทุนในกจิการร่วมคา้ โดยมีการคิด

อัตราดอกเบี้ยในอัตราตลาด 

  รายได้อื่น  – ค่าเชา่ 

 - ค่าธรรมเนียมสินเชื่อ 

 - ค่าธรรมเนียม/คา่ทนาย 

ลูกหน้ีอื่น 

ค่าใชจ้่ายจ่ายล่วงหน้า 

- 

249,999.84 

15,750.00 

 

 

 

856,533.16 

472,381.86 

 ค่าเชา่ทรัพย์สิน 18 รายการ เรียกเก็บคา่บริการ

ส่วนส านักงาน, คา่ธรรมเนียมสินเชื่อ ค่าสอบ

บัญชี และคา่ใช้จ่ายต่างๆ 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจ าเป็น เพื่อ

การด าเนินงานของกจิการร่วมคา้ 

บจก.เจเอสวี สปริง 

(ผลิตสปริง) 

นางประครอง นามนันทสิทธิ ์เป็น

กรรมการและผูถ้อืหุ้น และนายภาณุ

พงศ์ วจิิตรทองเรอืง เป็นผู้ถือหุ้น 

ขายอุปกรณ์และเครือ่งใชส้ านักงาน 

ลูกหน้ีอื่น 

19,364.58  

- 
 เน่ืองจากการยา้ยส านักงาน บริษัทมีอุปกรณ์

ส านักงานเก่าบางส่วนที่ไม่คุม้คา่ในการขนยา้ย จึง

ขายในราคาปกติท่ีขายทั่วไป 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นราคาปกติท่ี

ขายทั่วไป 

 


