
                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 97 
 

12. รายการระหว่างกนั 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  ส าหรับรอบปี 2561 ส าหรับรอบปี 2562  

1.บริษทั ผล พาลาเดยีม จ ากดั  
(บริษทัย่อย) 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล พำลำเดียม จ ำกดั  
สดัส่วนร้อยละ 99.99 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 

999,970 999,970 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ยวตัถุประสงคห์ลกั
เพ่ือจ ำหน่ำยสินคำ้ให้กบักลุ่มลูกคำ้หน่วยงำนรำชกำรและองค์กร
รัฐวิสำหกิจ เพ่ือขยำยฐำนลูกคำ้ในกลุ่มน้ีเพ่ิมข้ึน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

- บริษทัขำยสินคำ้และบริกำรให้กบับริษทัยอ่ย 
ขำยสินคำ้ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้ 
 

 
16,582,529 
9,923,185 

 
16,335,294 
4,459,884 

บริษทัขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มีนโยบำยขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ร้อยละ 5-15 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

- บริษทัซ้ือสินคำ้จำกบริษทัยอ่ย 
ซ้ือสินคำ้ 
เจำ้หน้ีค่ำสินคำ้ 

 
936,402 

150 

 
123,031 

225 

บริษทัซ้ือสินคำ้จำกบริษทัย่อยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบำยซ้ือสินคำ้จำกบริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมร้อย
ละ 5-15 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

-รำยไดอ่ื้นระหวำ่งกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรงำน 
ลูกหน้ีค่ำบริหำรงำน 

 
850,000 
53,500 

 
1,560,000 

139,100 

บริษทัคิดค่ำบริหำรงำนจำกบริษทัยอ่ย จำกกำรใช้บุคลำกรในส่วน
ของฝ่ำยสนับสนุนจำกบริษทัใหญ่ในงำนของบริษทัย่อย เช่น งำน
ด้ำนบัญชี กำรเงิน ทรัพยำกรมนุษย์ สำรสนเทศพ้ืนฐำนในกำร
ท ำงำน รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆของบริษทัใหญ่ โดยปี 2562 บริษทั



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 98 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  ส าหรับรอบปี 2561 ส าหรับรอบปี 2562  

พิจำรณำปรับเพ่ิมค่ำบริหำรงำนจำกบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 
130,000 บำทต่อเดือน จำกเดิม 50,000 บำทต่อเดือนในปี 2561 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเป็นค่ำใชจ่้ำยของบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุ้น 99.99% 
 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
(บริษทัย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 

49,999,970 
41,566,624 
8,433,346 

49,999,970 
45,594,639 
4,405,332 

เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนสะสมอยำ่งต่อเน่ือง 
เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำนบญัชี ปี 2562 บริษทัจึงพิจำรณำตั้ง
ค่ำเผ่ือด้อยค่ำเงินลงทุนในบริษทัย่อยเพ่ิม เป็นจ ำนวน 45.59 ล้ำน
บำท  
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมเห็นวำ่กำรตั้งส ำรองดงักล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

- บริษทัขำยสินคำ้ให้กบับริษทัยอ่ย 
ขำยสินคำ้ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้ 
 

 
1,185,106 

343,328 

 
1,611,796 

80,403 

บริษทัขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มีนโยบำยขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ร้อยละ 5-15 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 

- บริษทัซ้ือสินคำ้และบริกำรจำกบริษทัยอ่ย 
ซ้ือสินคำ้และบริกำร 
ตน้ทุนงำนรับเหมำโครงกำรดำ้นระบบ-บ ำบดั
น ้ำ 
เจำ้หน้ีกำรคำ้และเจำ้หน้ีอ่ืน 

 
178,640 
971,003 
121,969 

 
245 

- 
- 

บริษทัว่ำจำ้งบริษทัยอ่ยเพ่ือด ำเนินงำนดำ้นบริกำรระบบบดัน ้ ำ ซ่ึง
เป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบำยกำรท ำรำยกำรซ้ือขำย
ระหวำ่งกนั ในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิมร้อยละ 5-30 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 
 
 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  ส าหรับรอบปี 2561 ส าหรับรอบปี 2562  

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จ ากดั 
(บริษทัย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 99.99 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินให้กูย้มืระยะสั้น  
ตัว๋สญัญำใชเ้งิน 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืระยะสั้น 
ดอกเบ้ียรับ 
 
เงินให้กูย้มื 
ลูกหน้ีเงินให้กูย้มืระยะสั้น 
ดอกเบ้ียรับ 
 

 
 

3,000,000 
186,970 

 
- 
- 
- 

 
 

3,000,000 
142,159 

 
2,000,000 

- 
8,499 

บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัว๋สัญญำใช้เงินและ
เงินให้กูย้มื เพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำรด ำเนินธุรกิจ โดยคิด
อตัรำดอกเบ้ียร้อยละ 4.7 ต่อปี ก ำหนดจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมสมเหตุสมผล เน่ืองจำกมีควำมจ ำเป็นจะต้องสนับสนุน
เงินทุนบริษทัยอ่ยเพ่ือใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รำยไดอ่ื้นระหวำ่งกนั 
รำยไดค้่ำบริหำรงำน 
ลูกหน้ีค่ำบริหำรงำน 

 
600,000 
53,500 

 
1,800,000 

160,500 

 
บริษทัคิดค่ำบริหำรงำนจำกบริษทัยอ่ย จำกกำรใช้บุคลำกรในส่วน
ของฝ่ำยสนับสนุนจำกบริษทัใหญ่ในงำนของบริษทัย่อย เช่น งำน
ด้ำนบัญชี กำรเงิน ทรัพยำกรมนุษย์ สำรสนเทศพ้ืนฐำนในกำร
ท ำงำน รวมถึงอุปกรณ์ต่ำงๆของบริษทัใหญ่ โดยปี 2562 บริษทั
พิจำรณำปรับเพ่ิมค่ำบริหำรงำนจำกบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงิน 
150,000 บำทต่อเดือน จำกเดิม 50,000 บำทต่อเดือนในปี 2561 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เน่ืองจำกเป็นค่ำใชจ่้ำยของบริษทัยอ่ย ท่ีบริษทัถือหุ้น 99.99% 
 

รำยไดค้่ำบริกำรเช่ำระบบบ ำบดัน ้ ำ 
ลูกหน้ีค่ำบริกำรเช่ำระบบบ ำบดัน ้ำ 

720,000 
64,200 

720,000 
64,200 

บริษทั คิดค่ำเช่ำเคร่ืองจกัรเดือนละ 60,000 บำท จำกกำรท่ีบริษทั
ยอ่ยน ำเคร่ืองจกัรของบริษทัใหญ่ไปด ำเนินกำรธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมสมเหตุสมผล เ น่ืองจำกเป็นกำรสะท้อนต้นทุนกำร
ด ำเนินงำนท่ีแทจ้ริงของบริษทั 



                                                                                                     
 บริษทั ผลธญัญะ จ ำกดั (มหำชน) 

 

แบบแสดงรำยกำรขอ้มูลประจ ำปี 2562 (แบบ 56-1) ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2562  หนำ้ท่ี 100 
 

บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  ส าหรับรอบปี 2561 ส าหรับรอบปี 2562  

3.บริษทั พดี ีเจเนซิส 
 เอน็จิเนียร่ิง จ ากดั  
(บริษทัย่อย) 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั 
พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง 
จ  ำกดั สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
- บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
เงินให้กูย้มืระยะสั้นแก่บริษทัยอ่ย-สุทธิ 
 
- ดอกเบ้ียรับ 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ-ดอกเบ้ียคำ้งรับ 
ดอกบ้ียรับ-สุทธิ 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

11,500,000 
11,500,000 

- 
 

5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

เน่ืองจำกบริษทัเห็นโอกำสในกำรด ำเนินธุรกิจด้ำนส่ิงแวดล้อมจึง
ขยำยธุรกิจไปในดำ้นผลิตภณัฑแ์ละกำรบริกำรเก่ียวกบัระบบบ ำบดั 
แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษทัยอ่ยมีผลขำดทุนเกินทุนเป็นจ ำนวนมำก และ
ไม่ประสงคจ์ะด ำเนินกิจกำรต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และอยู่
ระหว่ำงช ำระบญัชี เพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนบญัชีจึงต้องมี
กำรตั้งค่ำเผ่ือกำรด้อยค่ำเงินลงทุนและค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญเต็ม
จ ำนวน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
มีควำมเห็นวำ่กำรตั้งส ำรองดงักล่ำวเป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

4.บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) 
จ ากดั   (บริษทัย่อย) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จ  ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำ 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
 
 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 

6,770,686 
6,770,686 

- 

เน่ืองจำกบริษัทเล็งเห็นโอกำสในกำรขยำยตลำดไปยงัประเทศ
เพ่ือนบ้ำน เพ่ือรองรับกำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำในภูมิภำคอำเซียน 
คณะกรรมกำรบริษทัจึงมีมติอนุมติัจดัตั้งบริษทัยอ่ย เพ่ิมโอกำสทำง
ธุรกิจในกำรขยำยกำรลงทุนไปยงัประเทศกมัพูชำ ซ่ึงมีแนวโน้ม
กำรเติบโตสูง มูลค่ำรำยกำรท่ีแสดง เป็นกำรเพ่ิมทุนครบจ ำนวนร้อย
ละ 70 ตำมสดัส่วนเงินลงทุนแลว้ 
เดือนธนัวำคม 2558 คณะกรรมกำรบริษทัมีมติให้ซ้ือหุ้นบริษทัยอ่ย
จำกผูร่้วมทุนอีกร้อยละ 30 ดว้ยมูลค่ำ 1 บำท ท ำให้บริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วน 100% 
และเน่ืองจำกบริษัทย่อยยงัมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนเกินทุน 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัมำตรฐำนบญัชีจึงตอ้งมีกำรตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ย
ค่ำเงินลงทุน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชีกำรตั้งค่ำเผ่ือกำรดอ้ยค่ำเงินลงทุน 
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บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
  ส าหรับรอบปี 2561 ส าหรับรอบปี 2562  

4.บริษทั ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) 
จ ากดั   (บริษทัย่อย) 

บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จ  ำกดั ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-บริษทัขำยสินคำ้ให้กบับริษทัยอ่ย 
ขำยสินคำ้(ลดหน้ีค่ำสินคำ้) 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้ 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้-สุทธิ 

 
- 

3,564,680 
3,564,680 

- 
 

 
- 

3,312,601 
3,312,601 

- 
 

บริษทัขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยซ่ึงเป็นกำรด ำเนินธุรกิจปกติ โดย
มีนโยบำยขำยสินคำ้ให้แก่บริษทัยอ่ยในรำคำทุนบวกก ำไรส่วนเพ่ิม
ร้อยละ 5-15 แต่เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีผลกำรด ำเนินงำนขำดทุนเกิน
ทุน และหยดุกำรด ำเนินงำนชัว่ครำว เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัมำตรฐำน
บญัชีจึงตอ้งมีกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ ำนวน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีของกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

- รำยกำรหน้ีระหวำ่งกนัอ่ืน 
หกั ค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญ 
ลูกหน้ีค่ำสินคำ้-สุทธิ 

3,632,632 
3,632,632 

- 

3,485,760 
3,485,760 

- 

บริษทัยอ่ยไดย้มืเงินจำกบริษทั เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกำร
ด ำเนินงำนของบริษทั ซ่ึงตอ้งจ่ำยช ำระคืนเม่ือทวงถำม โดยไม่มีกำร
คิดดอกเบ้ียระหวำ่งกนั แต่เน่ืองจำกบริษทัยอ่ยมีผลกำรด ำเนินงำน
ขำดทุนเกินทุน และหยดุกำรด ำเนินงำนชัว่ครำว เพ่ือให้สอดคลอ้ง
กบัมำตรฐำนบญัชีจึงตอ้งมีกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสยัจะสูญเตม็จ ำนวน 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นรำยกำรตำมมำตรฐำนกำรบญัชีของกำรตั้งค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะ
สูญ เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรบญัชี 

5.บริษทั บีแอนด์พ ีอกรี  
โปรดกัส์ จ ากดั 
(บริษทัที่เกีย่วข้องกนั) 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ 
กรรมกำรของบริษทั ถือหุ้น
ในบริษทัท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- บริษทัยอ่ยขำยสินคำ้และบริกำรให้แก่บริษทั
ท่ีเก่ียวขอ้งกนั 

- 105,850 บริษทัย่อย บริษทั ผล วอเตอร์ จ  ำกดั ขำยสินคำ้และบริกำรให้แก่
บริษทั บีแอนดพี์ อกรี โปรดกัส์ จ  ำกดั ซ่ึงเป็นรำคำตลำด 
ควำมเห็นของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
เป็นกำรท ำรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ 

หมำยเหต:ุ ผูถื้อหุน้หรือนกัลงทุนสำมำรถดูขอ้มูลยอ้นหลงัเพื่อเปรียบเทียบขอ้มูล 3 ปี ไดจ้ำกรำยงำนประจ ำปียอ้นหลงั หวัขอ้รำยกำรระหวำ่งกนั ท่ีเวบ็ไซตข์องบริษทั www.pdgth.com
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มาตรการขั้นตอนการอนุมตักิารท ารายการระหว่างกนั 

 นโยบำยกำรท ำรำยกำรระหว่ำงกันบริษทัและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม กรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำม
เก่ียวขอ้ง มีหลกักำรดังน้ี 
 คณะกรรมกำรบริษทั ได้อนุมติัในมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและรำยกำรระหว่ำงกันของบริษทั
และบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม หรือบุคคลที่อำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ เพื่อให้ปฏิบ ัติตำมกฎหมำยว่ำด ้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลกัทรัพยแ์ละตลำดหลกัทรัพย์ โดยก ำหนดมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำร ดังน้ี 

 1. กรณีรายการธุรกจิปกต ิ กรณีท่ีมีรำยกำรระหวำ่งกนัของบริษทักบับุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง บุคคลท่ีอำจมีควำมขดัแยง้
ทำงผลประโยชน์ กำรมีส่วนไดเ้สีย หรืออำจมีควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ในอนำคต โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั
เสมือนกำรท ำรำยกำรกบับุคคลภำยนอกในลกัษณะเดียวกบัท่ีวิญญูชนจะพึงกระท ำกบัคู่สัญญำทัว่ไปในสถำนกำรณ์เดียวกนั ดว้ย
อ ำนำจต่อรองทำงกำรคำ้ท่ีปรำศจำกอิทธิพลในกำรมีสถำนะเป็นกรรมกำร ผูบ้ริหำร หรือบุคคลท่ีมีควำมเก่ียวขอ้ง และมีเง่ือนไข
กำรคำ้ปกติหรือรำคำตลำด ภำยใตเ้ง่ือนไขท่ีสมเหตุสมผล สำมำรถตรวจสอบได ้ฝ่ำยจดักำรสำมำรถด ำเนินกำรไดต้ำมปกติภำยใต้
หลกักำรท่ีคณะกรรมกำรบริษทัไดพ้ิจำรณำอนุมติั และจดัท ำรำยงำนสรุปเพื่อรำยงำนให้คณะกรรมกำรตรวจสอบทรำบทุกไตร
มำส ไดแ้ก่ กำรซ้ือขำยสินคำ้และบริกำร บริษทัจะพิจำรณำโดยกำรใช้เง่ือนไขกำรคำ้ทั่วไป และเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกับกำร
ท ำรำยกำรกับบุคคลอ่ืนหรือลูกคำ้ทั่วไป เช่น รำคำตน้ทุนบวกก ำไรร้อยละ 5-15 เป็นเกณฑ์ด ำเนินกำร 

 2. กรณีสนับสนุนธุรกิจปกติ (นอกเหนือจำกขอ้ 1) ในกำรอนุมติัท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงหรือรำยกำรระหว่ำงกันท่ีไม่
เป็นรำยกำรทำงกำรคำ้ปกติ บริษทัจะจ ัดให้มีควำมเห็นโดยคณะกรรมกำรตรวจสอบเกี่ยวกับควำมจ ำเป็นและควำม
เหมำะสมของรำยกำรนั้น ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบผูใ้ห้ควำมเห็นชอบไม่มีควำมช ำนำญในกำรพิจำรณำรำยกำร
ระหว่ำงกันท่ีอำจเกิดข้ึน บริษทัจะพิจำรณำให้ผูป้ระเมินรำคำอิสระ ผูเ้ช่ียวชำญอิสระ หรือผูส้อบบัญชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้
ควำมเห็นเก่ียวกับระหว่ำงกันดังกล่ำว เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจสอบใช้ประกอบกำรตดัสินใจและให้ควำมเห็นต่อ
คณะกรรมกำรบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตำมแต่กรณี เพื่ออนุมติัรำยกำรดังกล่ำวก่อนเขำ้ท ำรำยกำร โดยผูท่ี้อำจมีควำมขดัแยง้หรือ
มีส่วนได้เสียในกำรท ำรำยกำรไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในกำรท ำรำยกำรนั้น เป็นกรณีดังน้ี 

1. รำยกำรสนับสนุนปกติ รวมถึงรำยกำรเช่ำหรือให้เช่ำทรัพยสิ์น บริษทัจะใช้พิจำรณำหลกัเกณฑ์ท่ีเป็นเง่ือนไข
กำรคำ้โดยทั่วไป และมีค่ำตอบแทนท่ีสำมำรถค ำนวณได้หรือมีมูลค่ำอำ้งอิง 
2. รำยกำรเก่ียวกับทรัพยสิ์นหรือบริกำร ได้แก่ กำรลงทุนหรือกำรขำยเงินลงทุนในกิจกำร บริษทัจะมีกำรประเมิน
ตำมมูลค่ำรวมของส่ิงตอบแทนท่ีจะได้หรือท่ีจะให้ หรือมูลค่ำตำมบัญชี หรือมูลค่ำตำมรำคำตลำดของทรัพยสิ์น
หรือบริกำร แลว้แต่จ ำนวนใดจะสูงกว่ำ  
3. รำยกำรควำมช่วยเหลือทำงกำรเงิน ได้แก่ กำรให้กู ้ยืมเงินหรือกำรค ้ำประกัน รวมทั้ งกำรรับหรือกำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงิน บริษทัพิจำรณำอย่ำงรอบคอบเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั เช่น กำร
คิดตน้ทุนทำงกำรเงิน/อตัรำดอกเบ้ียตำมอตัรำตลำด หรือตน้ทุนทำงกำรเงินของบริษทับวกร้อยละ 2 ตำมขอ้ตกลง
กำรคำ้ทั่วไปอย่ำงสมเหตุสมผล 
4. กำรใช้ทรัพยำกรร่วมกัน หมำยรวมถึงกำรใช้ทรัพยสิ์น บุคลำกร หรือค่ำใช้จ่ำยระหว่ำงกัน เป็นตน้ พิจำรณำ
จัดสรรตน้ทุนค่ำใช้จ่ำยให้สะท้อนตน้ทุนแท้จริงด้วยควำมโปร่งใสและเป็นธรรม 
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นโยบายหรือแนวโน้มการท ารายการระหว่างกนัในอนาคต 

 ในอนำคตหำกบริษทัมีควำมจ ำเป็นตอ้งท ำรำยกำรระหว่ำงกันกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบุคคลท่ีอำจมีควำม
ขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ บริษทัจะปฏิบัติตำมมำตรกำรและขั้นตอนกำรท ำรำยกำรเก่ียวโยงและรำยกำรระหว่ำงกันของ
บริษทัตำมรำยละเอียดท่ีระบุขำ้งตน้ คณะกรรมกำรบริษทัจะดูแลให้บริษทัปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลำด
หลกัทรัพย ์และขอ้บังคบั ประกำศ ค ำสั่ง หรือขอ้ก ำหนดของตลำดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมถึงกำรปฏิบัติตำม
ขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรท่ีเก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทั และ
กำรปฏิบัติตำมมำตรฐำนบัญชีท่ีก ำหนดโดยสภำวิชำชีพบัญชี ทั้ งน้ี บริษทัจะเปิดเผยรำยกำรระหว่ำงกันไวใ้นหมำยเหตุ
ประกอบงบกำรเงินที่ได้รับกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบัญชีของบริษทั และ เปิดเผยขอ้มูลรำยกำรเก่ียวโยงหรือรำยกำร
ระหว่ำงกันดังกล่ำวไวใ้นแบบแสดงรำยงำนขอ้มูลประจ ำปี (แบบ 56-1) และรำยงำนประจ ำปี 

กรณกีารได้มาหรือจ าหน่ายไปซ่ึงสินทรัพย์ของบริษัทและบริษัทย่อย หรือบริษัทร่วม 

 ส ำหรับกรณีท่ีบริษทัมีกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซ่ึงสินทรัพยข์องบริษทัและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เช่น กำร
ซ้ือ กำรขำย กำรโอน กำรรับโอน กำรได้สิทธิ กำรสละสิทธิ กำรลงทุน หรือกำรยกเลิกลงทุน ซ่ึงอำจจะมีผลกระทบต่อ
ฐำนะและผลกำรด ำเนินงำนอย่ำงมีนัยส ำคญั บริษทัจะด ำเนินกำรตำมหลกักำรดังน้ี 

1. กำรท ำรำยกำรตอ้งโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. บริษทัจะตอ้งได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนท ำรำยกำรกับบุคคลอ่ืน 
3. บริษทัจะตอ้งด ำเนินกำรตำมขั้นตอนของกฎหมำย ประกำศ ขอ้บังคบั กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งตลอดจนกำร

ปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดเก่ียวกับกำรเปิดเผยขอ้มูลกำรท ำรำยกำรที่เก่ียวโยงกันและกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยซ่ึง
สินทรัพย ์อย่ำงเคร่งครัด 

 

  

 


