
สรุปรายการระหว่างกันของบริษัท เจ.เอส.วี. เทคนิคอล จ ากัด (JSVT) ส าหรับเดือน ม.ค.- ธ.ค. 2563 

1 
25/02/2564 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

Exc.Vat (บาท) 

ยอดคงค้าง   

Inc.Vat (บาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

บริษัท เมฆา-เอส จ ากัด  

(Meka-S) 

(รับเหมาติดตั้งระบบไฟฟ้า) 

บริษัท เจ.เอส.วี.เทคนิคอล จ ากัด (JSVT) 

ถือหุน้ ร้อยละ 65.0 

รายได้ค่าเช่าคลังสินค้า 108,000.00 - เป็นรายการซ่ึงมีเงื่อนไขเหมือนกับลูกคา้ทั่วไป 

แบง่ให้เช่าโกดังเก็บสินค้า 

เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการที่มีราคา

และเงื่อนไขการขายเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป  เป็น

อัตราเดียวกับที่บริษัทฯ เช่าจากเจา้ของอาคาร 

  รายได้คา่เช่าพืน้ที่

ส านักงาน (แบร่ิง 68) 

62,400.00 41,600.00 บริษัทใหเ้ช่าพืน้ที่อาคารส านักงานของ JSVT อายุ

สัญญา 3 ปี เร่ิมวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 

2566 ในอัตราเดือนละ 20,800 บาท ซ่ึงเป็นมูลคา่

ใกล้เคยีงกับราคาประเมินโดยผูป้ระเมินอิสระ 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีการคดิราคาในอัตราตลาด 

  การให้กู้ยืมเงินเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนของ 

เมฆา-เอส 

กู้ยืมเงิน 18 สัญญา 100,300,0000 76,700,0000 Arrow อนุมัติให้ JSVT สนับสนุนเงินทุนหมุนเวียน คิด

อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.35 ต่อปี 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 เงินกู้คงเหลือ 12 สัญญา 

จ านวน 76.7 ล้านบาท (ทยอยช าระคนืแล้ว 6 

สัญญา เป็นจ านวน 5.33 ล้านบาท) 

เป็ น รายการมีความ เหมาะสม  เพื่ อ ใช้ เป็ น เงินทุ น

หมุนเวียน เป็นการเพิ่มศักยภาพในการเติบโตแก่บริษัท

ย่อย และเป็นรายการที่มีอัตราดอกเบี้ย ใกล้เคียงกับ

ดอกเบี้ยเงินกู้ของธนาคารพาณิชย์ท่ัวไป 

  การให้กู้ยืมเงินเพื่อลงทุนใน กิจการร่วมคา้ เอ

ทอีี-เมฆา 

 การให้กู้ยืมเงินเพื่องาน Pipe Jacking  

กู้ยืมเงิน 2 สัญญา 

 

 

กู้ยืมเงิน 1 สัญญา 

ดอกเบี้ยรับ 

ดอกเบี้ยคา้งรับ 

เช็คลงวันที่ล่วงหน้า 

4,000,000.00 

 

 

15,000,000.00 

5,982,068.93 

4,000,000.00 

 

 

15,000,000.00 

 

15,205,263.90 

39,968.32 

 2 สัญญา เป็นจ านวน 4 ล้านบาท ใช้ลงทุนใน

กิจการร่วมคา้ เอทอีี-เมฆา วงเงินไม่เกิน 30 ล้าน

บาท ทยอยเบกิใช้ 

 ใช้เพื่อเป็นเงนิทุนหมุนเวียนในงาน Pipe Jacking  

ของเมฆา-เอส 

 ดอกเบี้ยคา้งรับ มียอดสะสมจากปี 2562 จ านวน 

15.88 ล้านบาท (ป ี2563 ช าระดอกเบี้ยจ านวน 

0.68 ล้านบาท) 

 

  ก่อสร้างอาคารส านักงาน มูลคา่ 

59,714,136.00 บาท 

 งานส่วนเพิ่ม มูลคา่ 8,484,174.29 บาท 

 คา่ออกแบบอาคารส านักงาน 432,000 บาท 

เจา้หนีเ้งินประกันผลงาน  3,487,878.26 เจา้หนีเ้งินประกันผลงาน ตามสัญญาจ้างก่อสร้าง

อาคารส านักงาน ซ่ึงมีเงื่อนไขเช่นเดียวกับบุคคลอื่น

ทั่วไป 

เป็นรายการที่เหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการที่มีราคา

และเงื่อนไขการขายเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป 

 ค้ าประกันวงเงนิสินเช่ือรวม 55 ล้านบาท  

(ธ.ยูโอบ)ี แก่ เมฆา-เอส 

วงเงนิเบิกเกินบัญชี 

วงเงนิ L/C , T/R (LOCAL) 

วงเงนิ  B/G 

5,000,000.00 

25,000,000.00 

32,000,000.00 

- 

- 

25,620,000.00 

บริษัท เมฆา-เอส จ ากัด ยังไม่มีหลักประกันเพียงพอ 

เพื่อให้บริษัท เมฆา-เอส จ ากัด ขยายงานได้มากขึ้น 

Arrow จงึอนุมัติให ้JSVT เขา้ค้ าประกันวงเงนิสินเช่ือ 

รายการค้ าประกันดังกล่าวมีความสมเหตุสมผลและท า

ให้บริษัทและบริษัทย่อยได้ประโยชน์เนื่องจากผูค้้ าประกัน

มิได้คิดคา่ตอบแทนในการค้ าประกันแต่อย่างใด 

 ค้ าประกันวงเงนิสินเช่ือรวม 45 ล้านบาท  

(ธ.กรุงศรี) แก่ เมฆา-เอส  

วงเงนิ L/G ค้ าสัญญา 

วงเงิน L/G ค้ ารับเงินลว่งหนา้ 

วงเงนิ L/G ค้ าผลงาน 

 

7,500,000.00 

30,000,000.00 

7,500,000.00 

- 

15,000,000.00 

- 

ของสถาบันการเงิน  
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2 
25/02/2564 

บุคคล/นิติบุคคลที่อาจมี

ความขัดแย้ง 
ความสัมพันธ์ ลักษณะรายการ 

มูลค่ารายการ 

Exc.Vat (บาท) 

ยอดคงค้าง   

Inc.Vat (บาท) 

ค าชี้แจงของผู้บริหารในเร่ืองความจ าเป็นและ

ความสมเหตุสมผล 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กิจการร่วมคา้ เอทอีี-เมฆา 

(กิจการร่วมคา้ เพื่อก่อสร้าง

โครงการสาธารณูปโภค 

เก่ียวกับสายส่งไฟฟ้า 

สายสัญญาณสื่อสาร ระบบ

โทรคมนาคม)  

“กิจการร่วมคา้ฯ” 

บจก.เมฆา-เอส ถือหุ้น ร้อยละ 50 ร่วมกับ บจก.เอ.

ท.ีอี. เทเลคอม คอนสตรัคช่ัน ถือหุน้ ร้อยละ 50 (ผู้

มีอ านาจลงนาม คอืกรรมการของแต่ละฝา่ยลงนาม

ร่วมกันและประทับตราของกิจการร่วมคา้) 

ค้ าประกันวงเงนิสินเช่ือ 

ให้แก่กิจการร่วมคา้ เอ.ท.ี

อี.-เมฆา (ธ.ยูโอบ)ี 

42,290,000.00 5,000,000.00 บจก.เจ.เอส.วี. เทคนิคอล มีการคิดค่าธรรมเนียมค้ า

ประกันสินเช่ือ ตามยอดหนี้คงค้าง ณ วันสิ้นเดือน ใน

อัตราร้อยละ 5 ต่อปี 

 ณ 31 ธันวาคม 2563 มีภาระค้ าประกันวงเงิน

สินเช่ือ 5 ล้านบาท 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล และจ าเป็น เพื่อเป็นเงินทุน

หมุนเวียนในกิจการร่วมค้า โดยคิดค่าธรรมเนียมค้ า

ประกัน BG ในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี (ตามสัญญาจัดตั้ง

กิจการร่วมค้าฯ) ซ่ึงเมื่อรวมกับค่าธรรมเนียมที่กิจการ

ร่วมค้าฯ จ่ายให้ธนาคารในอัตรา 1.75% ต่อปีแล้วจะมี

อัตราใกล้ เคียงกับอัตราดอกเบี้ยเงิน กู้ของธนาคาร

พาณิชย์ท่ัวไป 

คา่ธรรมเนียมค้ าประกัน

วงเงนิสินเช่ือ (เรียกเก็บ

ผา่น Meka-S) 

 

249,999.84 41,666.64 

บริษัท เจเอสวี. สปริง จ ากัด 

(JSV Spring) 

1. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ และ นายภาณุพงศ์ 

วิจติรทองเรือง ซ่ึงเป็นผู้ถือหุ้นและเป็นกรรมการใน 

Arrow ( Arrow ถือหุน้ร้อยละ 99.99 ใน JSVT) ถือ

หุ้น ใน JSV SPRING ร้อยละ 72.40 และ 4.80 

ตามล าดับ 

2. นางประครอง นามนันทสิทธิ์ ด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการใน Arrow และ JSV Spring 

3. บจก. แอลเค ซินดิเคท ซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ใหญ่ของ 

Arrow ถือหุน้ร้อยละ 17.2 ใน JSV Spring  

ซือ้วัสดุสิน้เปลือง 

รายได้จากการขายสินค้า 

คา่เช่าที่จอดรถ 

คา่บูทแสดงสินค้า 

ขายอุปกรณ์ส านักงาน 

คา่ใช้จ่ายคา้งจา่ย 

ลูกหนีก้ารคา้ 

ลูกหนีอ้ื่น 

17,550.00 

7,998.84 

183,100.19 

270,100.00 

37,300.00 

 

 

 

 

 

- 

8,000.00 

39,911.00 

1. เป็นรายการซือ้สปริงเพื่อใช้ในการซ่อมแซม

เคร่ืองจักร และเคร่ืองมือเคร่ืองใช้ 

2. คา่เช่าที่จอดรถ (เป็นการโอนสัญญาเช่าจาก

บุคคลภายนอก ให้แก่ เจเอสวี. สปริง เนื่องจาก 

เจเอสวี เทคนิคอล ย้ายไปส านักงานแห่งใหม่) 

3. คา่บูทแสดงสินค้าเป็นการแบง่พื้นที่ให้ เจเอสวี.

สปริง ออกงานด้วยจงึมกีารคดิคา่ใช้จ่ายตามจริง 

4. เนื่องจากการย้ายส านักงาน บริษัทมีอุปกรณ์

ส านักงานเก่าบางส่วนที่ไม่คุ้มคา่ในการขนย้าย 

ทัง้นีทุ้กรายการ มีเงื่อนไขเหมือนกับลูกคา้ทั่วไป 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล มีราคาและเงื่อนไขการขาย

เช่นเดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป 

บจก.บูนา ออแกนิคคอฟฟี่ 

(ร้านอาหาร) 

มีกรรมการร่วมกัน คอื  นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ 

นางกมลภัทร วงคชั์ยสิทธิ์ และนางประครอง 

นามนันทสิทธิ์ 

 

จา่ยคา่รับรอง 

(คา่อาหารและเคร่ืองดื่ม) 

คา่ใช้จ่ายคา้งจา่ย 

19,694.88  

 

- 

เป็นการใช้บริการเพื่อการประชุม/รับรอง ลูกคา้  เพื่อ

ความสะดวกในการนัดหมาย และเป็นราคาปกติท่ีใช้

บริการทั่วไป 

เป็นรายการที่สมเหตุสมผล เป็นการซือ้อาหารและ

เคร่ืองดื่มเช่นเดียวกับการซือ้จากร้าน อาหารทั่วไป 

บจก.เปรมสุข ฟาร์ม  

(ธุรกิจการเกษตร) 

กรรมการร่วมกัน ได้แก่ นายเลิศชัย วงค์ชัยสิทธิ์ 

และนางกมลภัทร วงค์ชัยสิทธิ์ เป็นผู้ถือหุน้ / 

กรรมการร่วมกัน 

 

รายได้จากการขายสินค้า 4,797.00  ขายทอ่อากาศ เป็นรายการขายซ่ึงมีเงื่อนไขเหมอืนกับ

ลูกคา้ทั่วไป 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าเป็นรายการที่

เหมาะสมเนื่องจากเป็นรายการที่มีราคาและเงื่อนไขการ

ขายเช่นเดียวกับบุคคลอื่นทั่วไป 

 
 


