
                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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12. รายการระหว่างกัน 

 

บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

1.บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
(บริษทัยอ่ย) 

บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 
 
 

999,970 999,970 คณะกรรมการบริษทัมีมติอนุมตัิจดัตั(งบริษทัยอ่ย วตัถุประสงค์
หลกัเพื,อจาํหน่ายสินคา้ใหก้บักลุ่มลูกคา้หน่วยงานราชการและ
องคก์รรัฐวิสาหกิจ เพื,อขยายฐานลูกคา้ในกลุ่มนี( เพิ,มขึ(น 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้และบริการใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
 

 
44,114,570 
16,191,528 

 
23,452,364 
6,126,344 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัซื(อสินคา้จากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้ 
 

 
103,500 

 
851,422 

บริษัทซื(อสินค้าจากบริษัทย่อยซึ, งเป็นการดําเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายซื(อสินคา้จากบริษทัย่อยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ 5-15 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

1.บริษทั ผล พาลาเดียม จาํกดั  
(บริษทัยอ่ย) 

บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

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

 
- 
- 

 
5,000,000 

182,849 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน 
เพื,อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัรา
ดอกเบี(ยร้อยละ E.FG ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุน
เงินทุนบริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 
 
 
 
 

  - รายไดอ้ื,นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี(ค่าบริหารงาน 
 

 
- 
- 

 
600,000 

53,500 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรใน
ส่วนของฝ่ายสนบัสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย 
เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ
พื(นฐานในการทาํงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ 
โดยบริษทัใหญ่คิดค่าใช้จ่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน KG,GGG บาท
ต่อเดือน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการ
ดาํเนินงานที,แทจ้ริง 
 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

- เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
 

9,999,970 9,999,970 เนื,องจากบริษทัเล็งเห็นว่า การดาํเนินธุรกิจเกี,ยวกบัการผลิต
และสัมปทานนํ( าจะมีการดาํเนินงานที,แตกต่างจากการดาํเนิน
ธุรกิจปกติของบริษทั คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิจดัตั(ง
บริษัทย่อย ว ัตถุประสงค์เพื,อประกอบธุรกิจการผลิต และ
จาํหน่ายนํ(าประปาในรูปแบบสมัปทาน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 

- บริษทัขายสินคา้ใหก้บับริษทัยอ่ย 
ขายสินคา้ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้ 
 

 
8,674,690 
2,530,975 

 
3,846,759 
2,195,683 

บริษทัขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ K-LK 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
 

- บริษทัซื(อสินคา้และบริการจากบริษทัยอ่ย 
ซื(อสินคา้ 
ตน้ทุนค่าบริการดา้นระบบบาํบดันํ(า 
ตน้ทุนงานรับเหมาโครงการดา้นระบบ-บาํบดันํ(า 
ค่านายหนา้ 
เจา้หนี(การคา้และเจา้หนี( อื,น 

 
740,285 

2,234,217 
47,869,905 

566,638 
17,168,614 

 
381,778 
331,509 

16,195,435 
65,306 

2,716,341 

บริษทัวา่จา้งบริษทัย่อยเพื,อดาํเนินงานดา้นบริการระบบบดันํ( า 
ซึ, งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ โดยมีนโยบายการทาํรายการซื(อ
ขายระหวา่งกนั ในราคาทุนบวกกาํไรส่วนเพิ,มร้อยละ K-MG 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทาํรายการทางการคา้ปกติ 
 
 
 
 
 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

2. บริษทั ผล วอเตอร์ จาํกดั บริษทัถือหุ้น  
ในสดัส่วนร้อยละ 77.77 

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

 
10,000,000 

31,507 

 
27,000,000 

337,271 

บริษทัใหเ้งินกูย้ืมระยะสั(นแก่บริษทัยอ่ย ในรูปตัDวสัญญาใชเ้งิน 
เพื,อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจ โดยคิดอตัรา
ดอกเบี(ยร้อยละ 4.7 ต่อปี กาํหนดจ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากมีความจาํเป็นจะตอ้งสนบัสนุน
เงินทุนบริษทัยอ่ยเพื,อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน 

-รายไดอ้ื,นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริหารงาน 
ลูกหนี(ค่าบริหารงาน 

 
- 
- 

 
600,000 

53,500 

บริษทัคิดค่าบริหารงานจากบริษทัย่อย จากการใชบุ้คลากรใน
ส่วนของฝ่ายสนบัสนุนจากบริษทัใหญ่ในงานของบริษทัย่อย 
เช่น งานด้านบัญชี การเงิน ทรัพยากรมนุษย์ สารสนเทศ
พื(นฐานในการทาํงาน รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆของบริษทัใหญ่ 
โดยบริษทัใหญ่คิดค่าใชจ้่ายรวมเป็นจาํนวนเงิน 50,000 บาท
ต่อเดือน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
มีความสมเหตุสมผล เนื,องจากเป็นการสะท้อนต้นทุนการ
ดาํเนินงานที,แทจ้ริง 

-รายไดอ้ื,นระหวา่งกนั 
รายไดค้่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 
ลูกหนี(ค่าบริการเช่าระบบบาํบดันํ(า 

 
- 
- 

 
600,000 

64,200 

บริษัท คิดค่าเช่าเครื, องจักรเดือนละ 60,000 บาท จากการที,
บริษัทย่อยนําเครื,องจักรของบริษัทใหญ่ไปดําเนินการธุรกิจ
ของบริษทัยอ่ย 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นการทํารายการที, มีความเหมาะสม เนื, องจากเป็นการ
สะทอ้นตน้ทุนการดาํเนินงานที,แทจ้ริง 

-รายไดอ้ื,น  - 106,772 รายไดอ้ื,นๆที,บริษทัเรียกเก็บจากบริษทัย่อย ซึ, งเป็นการดาํเนิน
ธุรกิจปกติ 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการกรณีที,ปฏิบตัิไม่ไดต้ามสญัญา 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 
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บุคคลที�อาจมีความขัดแย้ง ลกัษณะความสัมพนัธ์ 

/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจําเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบปี 2558 สําหรับรอบปี 2559 

3.บริษทั พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียริ,ง 
จาํกดั (บริษทัยอ่ย) 

บริษทัถือหุ้นใน 
สดัส่วนร้อยละ 76.67 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่า 
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 

- 

บริษทัเล็งเห็นโอกาสในการดาํเนินธุรกิจด้านสิ,งแวดลอ้มจึง
ขยายธุรกิจไปในด้านผลิตภัณฑ์และบริการที, เกี,ยวข้องกับ
ระบบบําบัดนํ( า เนื,องจากบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน 
เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อการ
ด้อยค่ า  และค่ า เ ผื,อหนี( สงสัยจะสูญเต็มจํานวนตามผล
ประกอบการที,มีผลขาดทุนเกินทุน  
ณ วนัที, 7 พฤศจิกายน 2556 บริษทัไดจ้ดทะเบียนเลิก 
บริษทั และอยูใ่นระหวา่งการชาํระบญัชี 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าการตั(งสาํรองดงักล่าว
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชี 

4.บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จาํกดั   (บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัถือหุ้น 
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

-เงินลงทุนในบริษทัยอ่ย 
หกั ค่าเผื,อการดอ้ยค่า 
เงินลงทุนในบริษทัยอ่ยสุทธิ 
 
 
 
 
 
 
 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 
 

6,770,686 
6,770,686 

- 
 

เนื,องจากบริษทัเลง็เห็นโอกาสในการขยายตลาดไปยงัประเทศ
เพื,อนบา้น เพื,อรองรับการเปิดเสรีทางการคา้ในภูมิภาคอาเซียน 
คณะกรรมการบริษทัจึงมีมติอนุมตัิจดัตั(งบริษทัยอ่ย เพิ,มโอกาส
ทางธุรกิจในการขยายการลงทุนไปยงัประเทศกมัพูชา ซึ, งมี
แนวโนม้การเติบโตสูง มูลค่ารายการที,แสดง เป็นการเพิ,มทุน
ครบจาํนวนร้อยละ FG ตามสดัส่วนเงินลงทุนแลว้ 
เดือนธนัวาคม RKKS คณะกรรมการบริษทัมีมติใหซ้ื(อหุ้นบริษทั
ยอ่ยจากผูร้่วมทุนอีกร้อยละ MG ดว้ยมูลค่า L บาท ทาํให้บริษทั
ถือหุน้ในสดัส่วน LGG% 
และเนื,องจากบริษทัย่อยยงัมีผลการดาํเนินงานขาดทุนเกินทุน 
เพื,อให้สอดคลอ้งกบัมาตรฐานบญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อการ
ดอ้ยค่าเงินลงทุน 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นไปตามมาตรฐานการบญัชีการตั(งค่าเผื,อการดอ้ยค่าเงินลงทุน 



                                                                                                    
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 122 
 

บุคคลที,อาจมีความขดัแยง้ ลกัษณะความสมัพนัธ์ 
/ลกัษณะรายการ 

มูลค่ารายการระหว่างกนั (บาท) ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ 
สาํหรับรอบปี 2558 สาํหรับรอบปี 2559 

4.บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) 
จาํกดั   (บริษทัยอ่ย) 

 บริษทัถือหุ้น  
ในสดัส่วนร้อยละ 100 

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

 
2,506,211 
4,865,172 
2,125,763 
2,739,409 

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

- 

บริษทัขายสินคา้ให้แก่บริษทัย่อยซึ,งเป็นการดาํเนินธุรกิจปกติ 
โดยมีนโยบายขายสินคา้ใหแ้ก่บริษทัยอ่ยในราคาทุนบวกกาํไร
ส่วนเพิ,มร้อยละ K-LK 
 
เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน และ
หยุดการดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
บญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี( สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน 6.02 
ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยั
จะสูญ  
 

- รายการหนี(ระหวา่งกนัอื,น 
หกั ค่าเผื,อหนี(สงสยัจะสูญ 
ลูกหนี(ค่าสินคา้-สุทธิ 

3,080,271 
- 

3,080,271 

3,783,641 
3,783,641 

- 

บริษทั ผลธญัญะ (แคมโบเดีย) จาํกดั ไดย้มืเงินจากบริษทั เพื,อ
ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานของบริษทั ซึ,งตอ้ง
จ่ายชาํระคืนเมื,อทวงถาม โดยไม่มีการคิดดอกเบี(ยระหวา่งกนั 
 
เนื,องจากบริษทัย่อยมีผลการดําเนินงานขาดทุนเกินทุน และ
หยุดการดาํเนินงานชั,วคราว เพื,อให้สอดคลอ้งกับมาตรฐาน
บญัชีจึงตอ้งมีการตั(งค่าเผื,อหนี( สงสัยจะสูญเต็มจาํนวน 3.78 
ลา้นบาท 
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เป็นรายการตามมาตรฐานการบญัชีของการตั(งค่าเผื,อหนี(สงสยั
จะสูญ  
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มาตรการขั1นตอนการอนุมตักิารทาํรายการระหว่างกนั 

 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,วิญVูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สัญญาทั,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,วญิVูชนจะพึงกระทาํกบัคู่สญัญาทั,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 



                                                                                                   
 บริษทั ผลธญัญะ จาํกดั (มหาชน) 

 

 

แบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2559 (แบบ 56-1) สิ(นสุด ณ วนัที, 31 ธนัวาคม 2559 หนา้ที, 125 
 

 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 


