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1.บริษัท ผล พาลาเดยีม จํากดั  

(บริษัทย่อย) 
บริษทัถือหุน้ 
บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 55.55 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 

999,970 999,970 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิจัดตั(งบริษทัย่อย วตัถุประสงค์หลกั
เพื,อจําหน่ายสินค้าให้กับกลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กร
รัฐวิสาหกิจ เพื,อขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มนี( เพิ,มขึ(น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
 

 
23,452,364 
6,126,344 

 
21,055,042 
2,719,271 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อย
ละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้จากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้ 
เจา้หนี(ค่าสินคา้ 

 
851,422 

25,466 

 
809,930 

34,974 

บริษัทซื(อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ, งเป็นการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายซื(อสินคา้จากบริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อยละ 
5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ลูกหนี( เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 

 
5,000,000 

182,849 

 
- 

70,822 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน เพื,อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัราดอกเบี(ยร้อยละ 
E.FG ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม โดยในไตรมาส 2/2560 
บริษทัไดร้ับชาํระคืนเงินใหกู้ย้ืมแลว้ทั(งจาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุนเงินทุน
บริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
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- รายการหนี(ระหวา่งกนัอื,น - 253,640 ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน ที,บริษัทสํารองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยก่อน และ
เรียกเกบ็ในภายหลงั ซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

2. บริษัท ผล วอเตอร์ จํากดั 

(บริษัทย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัถือหุน้ 
บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 55.55 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 
เพิ,มทุนระหวา่งงวด 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,999,970 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 

9,999,970 
 
 
 

40,000,000 
 
 
 
 
 
 
 
 

เนื,องจากบริษัทเล็งเห็นว่า การดําเนินธุรกิจเกี,ยวกับการผลิตและ
สัมปทานนํ( าจะมีการดาํเนินงานที,แตกต่างจากการดาํเนินธุรกิจปกติ
ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติจัดตั( งบริษัทย่อย 
วตัถุประสงค์เพื,อประกอบธุรกิจการผลิต และจาํหน่ายนํ( าประปาใน
รูปแบบสมัปทาน 
เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสะสม นอกจากนี( ยงัมี
การลงทุนในรถขุดเจาะนํ( าบาดาลและโครงการจาํหน่ายนํ( าในรูปแบบ
สัมปทานเพิ,มเติม ทาํให้บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน ดังนั(น
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมตัิเพิ,มทุนในบริษทัย่อย เพื,อขยาย
เงินทุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นชอบตามมติกรรมการบริษทัที,อนุมตัิใหเ้พิ,มทุนในบริษทัยอ่ยเพื,อ
ขยายเงินทุนและเสริมสภาพคล่องทางการเงินแก่บริษทัยอ่ย 
 

ค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 

- 
9,999,970 

 

35,800,000 
14,199,970 

เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสะสมอย่างต่อเนื,อง 
เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี ในไตรมาส 4 ปี 2560 บริษทัจึง
พิจารณาตั(งค่าเผื,อด้อยค่าเงินลงทุนในบริษัทย่อย เป็นจาํนวน 35.80 
ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นวา่การตั(งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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- บริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
 

 
3,846,759 
2,195,683 

 
3,640,523 
2,435,583 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อย
ละ J-KJ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้และบริการจากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้และบริการ 
ตน้ทุนค่าบริการดา้นระบบบาํบดันํ(า 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการดา้นระบบ-บาํบดั
นํ(า 
ค่านายหนา้ 
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื,น 

 
381,778 
331,509 

16,195,435 
65,306 

2,716,341 

 
92,431 

- 
5,665,205 

- 
2,808,023 

บริษทัวา่จา้งบริษทัยอ่ยเพื,อดาํเนินงานดา้นบริการระบบบดันํ( า ซึ, งเป็น
การดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทาํรายการซื(อขายระหว่างกนั 
ในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อยละ J-LG 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ลูกหนี( เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 
 

 
27,000,000 

337,271 

 
4,000,000 
1,093,490 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน เพื,อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัราดอกเบี(ยร้อยละ 
4.7 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุนเงินทุน
บริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รายไดอ้ื,นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี(ค่าบริหารงาน 

 
600,000 

53,500 

 
600,000 

53,500 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัยอ่ย จากการใชบุ้คลากรในส่วนของ
ฝ่ายสนับสนุนจากบริษัทใหญ่ในงานของบริษัทย่อย เช่น งานด้าน
บัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศพื(นฐานในการทาํงาน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ โดยบริษทัใหญ่คิดค่าใชจ้่ายรวม
เป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาทต่อเดือน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากเป็นการสะทอ้นตน้ทุนการดาํเนินงานที,
แทจ้ริง 
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รายไดค้่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 
ลูกหนี(ค่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 

600,000 
64,200 

720,000 
64,200 

บริษทั คิดค่าเช่าเครื,องจกัรเดือนละ 60,000 บาท จากการที,บริษทัย่อย
นาํเครื,องจกัรของบริษทัใหญ่ไปดาํเนินการธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการที,มีความเหมาะสม เนื,องจากเป็นการสะทอ้นตน้ทุน
การดาํเนินงานที,แทจ้ริงของบริษทั 

- เงินทดรองจ่าย 106,772 206,437 ค่าใช้จ่ายดาํเนินงาน ที,บริษัทสํารองจ่ายให้แก่บริษัทย่อยก่อน และ
เรียกเกบ็ในภายหลงั ซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

3.บริษัท พดี ีเจเนซิส เอน็จิเนียริ�ง 

จํากดั (บริษัทย่อย) 

บริษทัถือหุน้ในบริษทั 
พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง 
จาํกดั สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
- บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เงินใหกู้ย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย-สุทธิ 
 
- ดอกเบี(ยรับ 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ-ดอกเบี(ยคา้งรับ 
ดอกบี(ยรับ-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 

- 

เนื,องจากบริษทัเลง็เห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจดา้นสิ,งแวดลอ้มจึง
ขยายธุรกิจไปในดา้นผลิตภณัฑแ์ละการบริการเกี,ยวกบัระบบบาํบดั 
แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และไม่
ประสงคจ์ะดาํเนินกิจการต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และอยู่
ระหวา่งชาํระบญัชี เพื,อใหส้อดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั(ง
ค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุนและค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นวา่การตั(งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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4.บริษัท ผลธัญญะ (แคมโบเดยี) 

จํากดั   (บริษัทย่อย) 

 บริษทัถือหุน้บริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 
 

เนื,องจากบริษทัเล็งเห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยงัประเทศเพื,อน
บ้า น  เพื, อ รอ ง รับกา ร เ ปิด เส รี ทา ง กา รค้า ใ น ภู มิ ภ า ค อ า เ ซีย น 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิจัดตั(งบริษทัย่อย เพิ,มโอกาสทาง
ธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยงัประเทศกมัพูชา ซึ, งมีแนวโนม้การ
เติบโตสูง มูลค่ารายการที,แสดง เป็นการเพิ,มทุนครบจาํนวนร้อยละ FG 
ตามสดัส่วนเงินลงทุนแลว้ 
 
เดือนธันวาคม QJJR คณะกรรมการบริษทัมีมติให้ซื(อหุ้นบริษทัย่อย
จากผูร้่วมทุนอีกร้อยละ LG ด้วยมูลค่า K บาท ทาํให้บริษทัถือหุ้นใน
สดัส่วน KGG% 
 
และเนื,องจากบริษทัย่อยยงัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน เพื,อให้
สอดคล้องกับมาตรฐานบัญชีจึงต้องมีการตั( งค่าเผื,อการด้อยค่าเงิน
ลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีการตั(งค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

-บริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้(ลดหนี(ค่าสินคา้) 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้-สุทธิ 

 
1,179,828 
6,024,292 
6,024,292 

- 

 
(1,917,929) 

3,589,778 
3,589,778 

- 
 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยซึ, งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อย
ละ J-KJ 
 
เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการ
ดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการ
ตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีและเป็นรายการทางการคา้ปกติ 
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- รายการหนี(ระหวา่งกนัอื,น 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้-สุทธิ 

3,783,641 
3,783,641 

- 

3,630,997 
3,630,997 

- 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ไดย้ืมเงินจากบริษทั เพื,อใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทั ซึ,งตอ้งจ่ายชาํระคืนเมื,อ
ทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี(ยระหวา่งกนั 
 
เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน และหยุดการ
ดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการ
ตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ  
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มาตรการขั8นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัในหลกัการเกี,ยวกบัขอ้ตกลงทางการคา้โดยทั,วไป ในการทาํธุรกรรมระหวา่งบริษทัและ
บริษทัยอ่ย กรณีกบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ กาํหนดมาตรการดงันี(  

 1. กรณีที,เป็นรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนบัสนุนธุรกิจปกติ  

 เช่น รายการการซื(อสินคา้และบริการที,บริษทัหรือบริษทัยอ่ยจดัจาํหน่ายหรือให้บริการ เป็นตน้  บริษทัและบริษทัยอ่ย
สามารถทาํธุรกรรมดงักล่าวกบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ได ้หากธุรกรรมดงักล่าวเหล่านั(นมีขอ้ตกลงทางการคา้ที,มีเงื,อนไขการคา้
โดยทั,วไปในลกัษณะเดียวกบัที,วิญTูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั,วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจต่อรองทางการคา้ที,
ปราศจากอิทธิพลในการที,ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง  โดยบริษทัจะจดัทาํสรุปรายการ
ระหวา่งกนัดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส 

 2.กรณีเป็นรายการระหวา่งกนัอื,นๆ นอกเหนือจากขอ้ 1 

 บริษทัและบริษทัยอ่ยกาํหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพิ้จารณาและให้ความเห็นเกี,ยวกบัความจาํเป็นในการ
เขา้ทาํรายการและความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั(น โดยพิจารณาเงื,อนไขต่างๆ ว่าเป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการคา้
ปกติในราคาตลาด ซึ, งสามารถเปรียบเทียบได้กับราคาที, เกิดขึ( นกับบุคคลภายนอกและเป็นไปตามราคายุติธรรมมีความ
สมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบไดห้รือไม่ ในกรณีที,กรรมการตรวจสอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการระหวา่งกนั
ที,อาจเกิดขึ(น บริษทัหรือบริษทัย่อยจะให้ผูเ้ชี,ยวชาญอิสระหรือผูส้อบบญัชีของบริษทัหรือบริษทัยอ่ยเป็นผูใ้ห้ความเห็นเกี,ยวกบั
รายการระหวา่งกนัดงักล่าว เพื,อนาํไปใชป้ระกอบการตดัสินใจของคณะกรรมการหรือผูถื้อหุน้ตามแต่กรณี ทั(งนี(การเขา้ทาํรายการ
ระหวา่งกนัของบริษทัและบริษทัยอ่ยกบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ จะตอ้งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากคณะกรรมการบริษทั ซึ, งจะตอ้งมีกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยในการออก
เสียงในที,ประชุมนั(นๆ กรรมการซึ,งมีส่วนไดเ้สียจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั,ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมตลอด
ถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี,ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายซึ, งสินทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัยอ่ย รวมทั(งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัและบริษทัยอ่ยทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้เฉพาะในส่วนที,เกี,ยวขอ้ง
กบัธุรกิจหลกัของบริษทัและเป็นรายการที,เกิดขึ(นตามปกติ โดยจะมีการกาํหนดเงื,อนไขต่างๆใหเ้ป็นไปตามลกัษณะการดาํเนินการ
คา้ปกติและเป็นราคาตลาดซึ,งสามารถเปรียบเทียบราคาที,เกิดขึ(นกบับุคคลภายนอก หากธุรกรรมดงักล่าวเหล่านั(นมีขอ้ตกลงทาง
การคา้ที,มีเงื,อนไขการคา้โดยทั,วไปในลกัษณะเดียวกบัที,วญิTูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั,วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ยอาํนาจ
ต่อรองทางการคา้ที,ปราศจากอิทธิพลในการที,ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง โดยบริษทัจะ
จดัทาํสรุปรายการระหวา่งกนัดงักล่าวใหค้ณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัรับทราบอยา่งนอ้ยเป็นรายไตรมาส 
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นโยบายในการทาํรายการกบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ในส่วนที,ไม่เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั เช่น การซื(อสินทรัพยห์รือ
บริการ และการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน เป็นตน้ จะดาํเนินการไดต้อ้งผา่นการพิจารณาอนุมติัจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ก่อนดาํเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผูพิ้จารณาและใหค้วามเห็นเกี,ยวกบัความจาํเป็นในการเขา้ทาํรายการและ
ความเหมาะสมดา้นราคาของรายการนั(น 

นโยบายการทาํรายการระหว่างกนัระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย 

 1. กรณีมีรายการระหวา่งกนับริษทักบับริษทัยอ่ยที,เป็นราคาปกติทางการคา้ ในกรณีรายการซื(อขายสินคา้และบริการซึ,ง
เป็นรายการที,เกิดขึ(นจากธุรกรรมทางการคา้ตามปกตินั(น บริษทัมีมาตรการคุม้ครองผูล้งทุนเพื,อป้องกนัการถ่ายโอนผลประโยชน์ 
โดยใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูต้รวจสอบถึงความจาํเป็นของการทาํรายการดงักล่าวกบัหน่วยงานภายในที,เกี,ยวขอ้งเพื,อให้
รายการซื(อขายสินคา้และบริการเป็นไปตามราคาตลาดและตอ้งรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวแก่คณะกรรมการตรวจสอบของ
บริษทัทุกไตรมาส และคณะกรรมการตรวจสอบจะนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอีกลาํดบัหนึ,ง 

 ส่วนกรณีที,มีการซื(อขายหุ้น หรือสินทรัพยถ์าวร ซึ, งถือเป็นรายการที,เกิดขึ(นเป็นครั( งคราว บริษทัมีนโยบายที,จะใช้
ผูเ้ชี,ยวชาญอิสระจากภายนอก เช่น ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ที,ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผูใ้ห้ความเห็นต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เพื,อนาํเสนอรายงานต่อคณะกรรมการบริษทัอีกลาํดบัหนึ,ง 

 กาํหนดราคาซื(อขายระหวา่งกนั (บริษทักบับริษทัยอ่ย) เป็นราคาตน้ทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มตามขอ้ตกลงเป็นเกณฑใ์น
การดาํเนินการ อย่างไรก็ตามกรณีที,มีการซื(อขายระหว่างกนัที,ไม่เป็นไปตามเกณฑที์,กาํหนดจะตอ้งนาํเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบเพื,อพิจารณาความเหมาะสม ก่อนนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัเพื,อพิจารณาอนุมติัก่อนการเขา้ทาํรายการในแต่ละ
ครั( ง 

 2. กรณีการใหกู้ย้มืและการคํ(าประกนักบับริษทัยอ่ยในอนาคต คณะกรรมการบริษทัมีนโยบายชดัเจนวา่ การทาํรายการ
ระหวา่งกนัอาจจะเกิดขึ(นไดต้ามลกัษณะการดาํเนินธุรกิจตามปกติ แต่ตอ้งอยูบ่นพื(นฐานของความจาํเป็น เป็นราคาที,ยติุธรรม
สามารถเทียบเคียงกบัราคาในตลาดได ้เพื,อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของบริษทั 

 ทั(งนี(   เนื,องจากลกัษณะการประกอบธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ยซึ,งอยูใ่นธุรกิจซื(อมาขายไปตอ้งมีการซื(อขายสินคา้
และบริการจากบริษทัอื,น ๆ รวมถึงบริษทัที,เกี,ยวขอ้ง บริษทัคาดว่าแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในส่วนของการซื(อขาย
สินคา้และบริการจะยงัคงมีอยูต่ามการขยายตวัของธุรกิจของบริษทัและบริษทัยอ่ย ส่วนรายการอื,นๆ จะขึ(นอยูก่บัความจาํเป็นทาง
ธุรกิจ  ส่วนการใหกู้ย้มืเงินระยะสั(นแก่บริษทัที,เกี,ยวขอ้งกนัจะขึ(นอยูก่บัความตอ้งการเงินทุนระยะสั(นของบริษทัที,เกี,ยวขอ้ง และ
นโยบายการบริหารกระแสเงินสดของบริษทัโดยคณะกรรมการบริษทั ไดก้าํหนดนโยบายในการให้เงินกูย้ืมแก่บริษทัยอ่ย โดย
ยดึถือใหบ้ริษทัยอ่ยพึ,งพาตนเองโดยการกูย้มืเงินจากสถาบนัการเงิน เวน้แต่หากมีความจาํเป็นที,จะขอกูเ้งินจากบริษทัเพื,อนาํมาใช้
ในการดาํเนินงานทางธุรกิจ จะตอ้งนาํเสนอผ่านการพิจารณากลั,นกรองตามความเหมาะสมจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัเพื,ออนุมติัการเขา้ทาํรายการในแต่ละครั( ง โดยการให้กูย้ืมและการคํ( าประกนัดังกล่าวจะตอ้งเป็นไปตาม
สดัส่วนการถือหุน้ และคาํนึงถึงตน้ทุนทางการเงิน/อตัราดอกเบี(ยใหเ้ป็นไปตามอตัราตลาด 
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 3. กรณีที,มีการใชท้รัพยากรร่วมกนัระหว่างบริษทัและบริษทัย่อย ให้หมายรวมถึงการใชท้รัพยสิ์น บุคลากร หรือ
ค่าใชจ่้ายระหว่างกัน เป็นตน้ จะตอ้งมีการจัดสรรตน้ทุนค่าใชจ่้ายระหว่างกันอย่างเหมาะสม ด้วยความถูกตอ้งโปร่งใสและ
ยติุธรรม 

 คณะกรรมการบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องดูแลให้บริษัทและบริษัทย่อยปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และขอ้บงัคบั ประกาศ คาํสั,ง หรือขอ้กาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมตลอด
ถึงการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดเกี,ยวกบัการเปิดเผยขอ้มูลการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกนัและการไดม้าหรือจาํหน่ายซึ, งสินทรัพยข์อง
บริษทัและบริษทัยอ่ย  รวมทั(งปฏิบติัตามมาตรฐานบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวชิาชีพบญัชี 

 ทั(งนี(บริษทัจะเปิดเผยรายการระหวา่งกนัไวใ้นหมายเหตปุระกอบงบการเงินที,ไดรั้บการตรวจสอบหรือสอบทานจาก
ผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงจะมีการเปิดเผยในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปีของบริษทั 
(56-2) 

 ดงันั(นในอนาคตหากบริษทัและบริษทัยอ่ยมีการทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
จะตอ้งมีการปฏิบติัตามมาตรการการอนุมติัรายการระหวา่งกบัตามรายละเอียดที,ระบุขา้งตน้  ทั(งนี(บริษทัมีนโยบายใหบ้ริษทัและ
บริษทัยอ่ยทาํรายการระหวา่งกนักบับุคคลที,อาจมีความขดัแยง้เฉพาะในส่วนที,เกี,ยวขอ้งกบัธุรกิจหลกัของบริษทั 


