
                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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12. รายการระหว่างกนั 
 

บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

1.บริษทั ผล พาลาเดยีม จาํกดั  

(บริษัทย่อย) 
บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
สดัส่วนร้อยละ 44.44 

- เงินลงทุนในบริษทัย่อย 
 
 
 

999,970 999,970 999,970 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิจดัตั(งบริษทัย่อยวตัถุประสงค์หลกั
เพื,อจาํหน่ายสินค้าให้กบักลุ่มลูกค้าหน่วยงานราชการและองค์กร
รัฐวิสาหกิจ เพื,อขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มนี( เพิ,มขึ(น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี( ค่าสินคา้ 
 

 
16,582,529 
9,923,185 

 
16,335,294 
4,459,884 

 
32,428,792 
8,649,912 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,ม
ร้อยละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้จากบริษทัย่อย 
ซื(อสินคา้ 
เจา้หนี( ค่าสินคา้ 

 
936,402 

150 

 
123,031 

225 

 
624,754 

27,392 

บริษทัซื(อสินค้าจากบริษทัย่อยซึ, งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายซื(อสินคา้จากบริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อย
ละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

-รายไดอ้ื,นระหว่างกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี( ค่าบริหารงาน 

 
850,000 

53,500 

 
1,560,000 

139,100 

 
1,560,000 

139,100 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรในส่วน
ของฝ่ายสนับสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย เช่น งาน
ดา้นบญัชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์สารสนเทศพื(นฐานในการทาํงาน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่โดยปี 2562 บริษทัพจิารณาปรับ
เพิ,มค่าบริหารงานจากบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 130,000 บาทต่อ
เดือน จากเดิม 50,000 บาทต่อเดือนในปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื,องจากเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทัยอ่ย ที,บริษทัถือหุ้น 99.99% 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2563 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2563  หนา้ที, 100 
 

บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จํากดั 

(บริษัทย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 44.44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
ค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ย-สุทธิ 

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

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

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

เนื, องจากบริษัทย่อยมีผลการดํา เนินงานขาดทุนสะสม เพื,อให้
สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี จึงพิจารณาตั(งค่าเผื,อด้อยค่าเงินลงทุน
ในบริษทัย่อย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
การตั(งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

- บริษทัขายสินคา้ให้กบับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี( ค่าสินคา้ 
 

 
1,185,106 

343,328 

 
1,611,796 

80,403 

 
2,225,191 

19,002 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมี
นโยบายขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,ม
ร้อยละ H-IH 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้และบริการจากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้และบริการ 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการดา้นระบบ-บาํบดันํ( า 
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี(อื,น 

 
178,640 
971,003 
121,969 

 
245 

- 
- 

 
- 
- 
- 

บริษทัว่าจา้งบริษทัย่อยเพื,อดาํเนินงานด้านบริการระบบบดันํ( า ซึ,ง
เป็นการดําเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทํารายการซื(อขาย
ระหว่างกนั ในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อยละH-JK 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- เงินให้กูย้ืมระยะสั(น  
ตัLวสญัญาใชเ้งนิ 
ลูกหนี( เงินให้กูย้มืระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 
 
 

 
 

3,000,000 
186,970 

 
 

 
 

3,000,000 
142,159 

 
 

 
 

2,000,000 
212,079 

 
 

บริษทัให้เงินกู้ยืมระยะสั(นแก่บริษทัย่อย ในรูปตัLวสญัญาใชเ้งินและ
เงินให้กูย้มื เพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิด
อตัราดอกเบี(ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จํากดั 

(บริษัทย่อย) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

บริษทัถือหุ้น 
บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 44.44 
 
 
 
 

- เงินให้กูย้ืม 
ลูกหนี( เงินให้กูย้มืระยะสั(น 
ดอกเบี(ยรับ 
 

- 
- 
- 

2,000,000 
- 

8,499 

- 
- 
- 

บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั(นแก่บริษทัย่อยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน
ในการดาํเนินธุรกิจ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุนเงินทุน
บริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รายไดอ้ื,นระหว่างกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี( ค่าบริหารงาน 

 
600,000 

53,500 

 
1,800,000 

160,500 

 
180,000 
160,000 

 
บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรในส่วน
ของฝ่ายสนับสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย เช่น งาน
ดา้นบญัชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย ์สารสนเทศพื(นฐานในการทาํงาน 
รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ โดยปี 2562 บริษทัพจิารณาปรับ
เพิ,มค่าบริหารงานจากบริษทัย่อยเป็นจาํนวนเงิน 150,000 บาทต่อ
เดือน จากเดิม 50,000 บาทต่อเดือนในปี 2561 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เนื,องจากเป็นค่าใชจ้่ายของบริษทัยอ่ย ที,บริษทัถือหุ้น 44.44% 

รายไดค้่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ( า 
ลูกหนี( ค่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 

720,000 
64,200 

720,000 
64,200 

720,000 
64,200 

บริษทัคิดค่าเช่าเครื,องจกัรเดือนละ 60,000 บาท จากการที,บริษทัย่อย
นาํเครื,องจกัรของบริษทัใหญ่ไปดาํเนินการธุรกิจของบริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากเป็นการสะทอ้นตน้ทุนการดาํเนินงาน
ที,แทจ้ริงของบริษทั 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

3.บริษทั พีดี เจเนซิส 

 เอ็นจิเนียริ�ง จาํกดั  

(บริษัทย่อย) 

บริษทัถือหุ้นในบริษทั 
พดีี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง จาํกดั 
สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 
เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
- บริษทัให้เงินกูย้มืระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เงนิให้กูย้มืระยะสั(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 

- 

11,500,000 
11,500,000 

- 
5,000,000 
5,000,000 

- 
 

126,278 
126,278 

- 

เนื,องจากบริษทัเห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจด้านสิ,งแวดลอ้มจึง
ขยายธุรกิจไปในดา้นผลิตภณัฑ์และการบริการเกี,ยวกบัระบบบาํบดั 
แต่อยา่งไรกต็ามบริษทัยอ่ยมีผลขาดทุนเกินทุนเป็นจาํนวนมาก และ
ไม่ประสงค์จะดาํเนินกิจการต่อ จึงไดจ้ดทะเบียนเลิกบริษทั และอยู่
ระหว่างชาํระบญัชี เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการ
ตั(งค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุนและค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความเห็นว่าการตั(งสาํรองดงักล่าวเป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

4.บริษทั ผลธัญญะ  

(แคมโบเดยี) จํากดั  

(บริษัทย่อย) 

 บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่า 
เงนิลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 

6,770,686 
6,770,686 

- 

6,770,686 
6,770,686 

- 

6,770,686 
6,770,686 

- 

คณะกรรมการบริษทัอนุมตัิจดัตั(งบริษทัยอ่ยเพื,อขยายการลงทุนไปยงั
ประเทศกมัพูชา แต่เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
เกินทุน เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมกีารตั(งค่าเผื,อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีการตั(งค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 

- ลูกหนี( ค่าสินคา้ 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี( ค่าสินคา้-สุทธิ 

3,564,680 
3,564,680 

- 
 

3,312,601 
3,312,601 

- 
 

3,236,540 
3,236,540 

- 

เป็นลูกหนี(การคา้ที,เกิดจากการขายสินคา้ให้แก่บริษทัยอ่ยซึ, งเป็นการ
ดาํเนินธุรกิจปกติ แต่เนื,องจากบริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานขาดทุน
เกินทุน และหยุดการดําเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคล้องกับ
มาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 
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บุคคลที�อาจม ี

ความขัดแย้ง 

ลกัษณะความสัมพันธ์/ลกัษณะรายการ มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับ 

รอบปี 2561 

สําหรับ 

รอบปี 2562 

สําหรับ 

รอบปี 2563 

4.บริษทั ผลธัญญะ  

(แคมโบเดยี) จํากดั  

(บริษัทย่อย) 

บริษทัถือหุ้นบริษทั  
ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

- บริษทัซื(อสินคา้บริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้ 

 
- 

 
- 

 
67,040 

บริษัทซื(อสินค้าบริษัทย่อยในราคาทุนเพื,อนํามาใช้สําหรับงาน
โครงการในธุรกิจนํ(า 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการดาํเนินธุรกิจปกต ิ

- รายการหนี(ระหว่างกนัอื,น 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี( -สุทธิ 

3,632,632 
3,632,632 

- 

3,485,760 
3,485,760 

- 

J,478,805 
J,478,805 

- 

บริษทัย่อยได้ยืมเงินจากบริษทัเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการ
ดาํเนินงานแต่เนื,องจากบริษทัยอ่ยมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน 
และหยดุการดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชี
จึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญเตม็จาํนวน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

5.บริษทั บีแอนด์พี อกรี  

โปรดักส์ จํากดั 
(บริษัทที�เกี�ยวข้องกนั) 

รศ.ดร.เอกจิตต ์จึงเจริญ กรรมการ
ของบริษทั ถือหุ้นในบริษทัที,
เกี,ยวขอ้งกนั 

- บริษทัยอ่ยขายสินคา้และบริการให้แก่บริษทัที,
เกี,ยวขอ้งกนั 

- 105,850 OO,250 บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั (บริษทัย่อย) ขายสินคา้และบริการให้แก่
บริษทั บีแอนดพ์ี อกรี โปรดกัส์ จาํกดั ซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติและขายตามราคาตลาด 
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มาตรการขั6นตอนการอนุมัตกิารทํารายการระหว่างกัน 
 นโยบายการทาํรายการระหว่างกันบริษทัและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม กรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที,มีความ
เกี,ยวข้อง มีหลกัการดงันี(  
 คณะกรรมการบริษทั ได้อนุมติัในมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการเกี,ยวโยงและรายการระหว่างกันของบริษทั
และบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม หรือบุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ เพื,อให้ปฏิบตัิตามกฎหมายว่าด้วย
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์กฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสาํนักงานคณะกรรมการกาํก ับ
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยกาํหนดมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการ ดังนี(  
 1. กรณีรายการธุรกจิปกติ  กรณีที,มีรายการระหวา่งกนัของบริษทักบับุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง บุคคลที,อาจมีความขดัแยง้
ทางผลประโยชน์ การมีส่วนได้เสีย หรืออาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ในอนาคต โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั
เสมือนการทาํรายการกบับุคคลภายนอกในลกัษณะเดียวกบัที,วิญRูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั,วไปในสถานการณ์เดียวกนั ดว้ย
อาํนาจต่อรองทางการคา้ที,ปราศจากอิทธิพลในการมีสถานะเป็นกรรมการ ผูบ้ริหาร หรือบุคคลที,มีความเกี,ยวขอ้ง และมีเงื,อนไข
การคา้ปกติหรือราคาตลาด ภายใตเ้งื,อนไขที,สมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได ้ฝ่ายจดัการสามารถดาํเนินการไดต้ามปกติภายใต้
หลกัการที,คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาอนุมติั และจดัทาํรายงานสรุปเพื,อรายงานให้คณะกรรมการตรวจสอบทราบทุกไตร
มาส ไดแ้ก่ การซื(อขายสินค้าและบริการ บริษทัจะพิจารณาโดยการใช้เงื,อนไขการค้าทั,วไป และเป็นหลกัเกณฑ์เดียวกับการ
ทาํรายการกับบุคคลอื,นหรือลูกค้าทั,วไป เช่น ราคาต้นทุนบวกกาํไรร้อยละ 5-15 เป็นเกณฑ์ดาํเนินการ 
 2. กรณีสนับสนุนธุรกิจปกติ (นอกเหนือจากข้อ 1) ในการอนุมติัทาํรายการที,เกี,ยวโยงหรือรายการระหว่างกันที,ไม่
เป็นรายการทางการค้าปกติ บริษทัจะจดัให้มีความเห็นโดยคณะกรรมการตรวจสอบเกี,ยวก ับความจาํเป็นและความ
เหมาะสมของรายการนั(น ในกรณีที,คณะกรรมการตรวจสอบผูใ้ห้ความเห็นชอบไม่มีความชาํนาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที,อาจเกิดขึ(น บริษทัจะพิจารณาให้ผูป้ระเมินราคาอิสระ ผูเ้ชี,ยวชาญอิสระ หรือผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นผูใ้ห้
ความเห็นเกี,ยวกับระหว่างกันดงักล่าว เพื,อให้คณะกรรมการตรวจสอบใช้ประกอบการตดัสินใจและให้ความเห็นต่อ
คณะกรรมการบริษทัหรือผูถื้อหุ้นตามแต่กรณี เพื,ออนุมติัรายการดงักล่าวก่อนเข้าทาํรายการ โดยผูที้,อาจมีความขดัแยง้หรือ
มีส่วนได้เสียในการทาํรายการไม่มีสิทธิออกเสียงและลงมติในการทาํรายการนั(น เป็นกรณีดงันี(  

1. รายการสนับสนุนปกติ รวมถึงรายการเช่าหรือให้เช่าทรัพยสิ์น บริษทัจะใช้พิจารณาหลกัเกณฑ์ที,เป็นเงื,อนไข
การค้าโดยทั,วไป และมีค่าตอบแทนที,สามารถคาํนวณได้หรือมีมูลค่าอ้างอิง 
2. รายการเกี,ยวกับทรัพยสิ์นหรือบริการ ได้แก่ การลงทุนหรือการขายเงินลงทุนในกิจการ บริษทัจะมีการประเมิน
ตามมูลค่ารวมของสิ,งตอบแทนที,จะได้หรือที,จะให้ หรือมูลค่าตามบญัชี หรือมูลค่าตามราคาตลาดของทรัพยสิ์น
หรือบริการ แลว้แต่จาํนวนใดจะสูงกว่า  
3. รายการความช่วยเหลือทางการเงิน ได้แก่ การให้กู้ยืมเงินหรือการคํ(าประกัน รวมทั(งการรับหรือการให้ความ
ช่วยเหลือทางการเงิน บริษทัพิจารณาอย่างรอบคอบเป็นธรรม และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษทั เช่น การ
คิดต้นทุนทางการเงิน/อตัราดอกเบี(ยตามอตัราตลาด หรือต้นทุนทางการเงินของบริษทับวกร้อยละ O ตามข้อตกลง
การค้าทั,วไปอย่างสมเหตุสมผล โดยไม่มีการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษทัที,ไม่ใช่บริษทัย่อย ยกเวน้
กรณีการให้กู้ยืมหรือคํ(าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นตามสัญญาร่วมทุน 
4. การใช้ทรัพยากรร่วมกัน หมายรวมถึงการใช้ทรัพยสิ์น บุคลากร หรือค่าใช้จ่ายระหว่างกัน เป็นต้น พิจารณา
จดัสรรต้นทุนค่าใช้จ่ายให้สะทอ้นต้นทุนแทจ้ริงด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม 
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นโยบายหรือแนวโน้มการทํารายการระหว่างกนัในอนาคต 
 ในอนาคตหากบริษทัมีความจาํเป็นต้องทาํรายการระหว่างกันกับบริษทัย่อย บริษทัร่วม หรือบุคคลที,อาจมีความ
ขดัแยง้ทางผลประโยชน์ บริษทัจะปฏิบติัตามมาตรการและขั(นตอนการทาํรายการเกี,ยวโยงและรายการระหว่างกันของ
บริษทัตามรายละเอียดที,ระบุข้างต้น คณะกรรมการบริษทัจะดูแลให้บริษทัปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์และข้อบงัคบั ประกาศ คาํสั,ง หรือข้อกาํหนดของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   รวมถึงการปฏิบตัิตาม
ข้อกาํหนดเกี,ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกันและการได้มาหรือจาํหน่ายซึ, งสินทรัพยข์องบริษทั และ
การปฏิบตัิตามมาตรฐานบญัชีที,กาํหนดโดยสภาวิชาชีพบญัชี ทั(งนี(  บริษทัจะเปิดเผยรายการระหว่างกันไวใ้นหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินที,ได้รับการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทั และเปิดเผยข ้อมูลรายการเกี,ยวโยงหรือรายการ
ระหว่างกันดงักล่าวไวใ้นแบบแสดงรายงานข้อมูลประจาํปี (แบบ HT-I) และรายงานประจาํปี 
กรณีการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ของบริษัทและบริษทัย่อย หรือบริษัทร่วม 
 สาํหรับกรณีที,บริษทัมีการได้มาหรือจาํหน่ายไปซึ, งสินทรัพยข์องบริษัทและบริษทัย่อย หรือบริษทัร่วม เช่น การ
ซื(อ การขาย การโอน การรับโอน การได้สิทธิ การสละสิทธิ การลงทุน หรือการยกเลิกลงทุน ซึ, งอาจจะมีผลกระทบต่อ
ฐานะและผลการดาํเนินงานอย่างมีนัยสาํคญั บริษทัจะดาํเนินการตามหลกัการดงันี(  

1. การทาํรายการต้องโปร่งใสและเป็นธรรม 
2. บริษทัจะต้องได้รับประโยชน์สูงสุดเสมือนทาํรายการกับบุคคลอื,น 
3. บริษทัจะต้องดาํเนินการตามขั(นตอนของกฎหมาย ประกาศ ข้อบงัคับ กฎระเบียบที,เกี,ยวข้องตลอดจนการ

ปฏิบติัตามข้อกาํหนดเกี,ยวกับการเปิดเผยข้อมูลการทาํรายการที,เกี,ยวโยงกันและการได้มาหรือจาํหน่ายซึ, ง
สินทรัพย ์อย่างเคร่งครัด 

 

 


