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11. รายการระหวางกัน 

11.1  รายละเอียดรายการระหวางบริษัทกับบคุคลที่อาจมีความขัดแยง 

   ในป 2553 และป 2554 บริษัทมกีารทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้ 

บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

นายชวลิต หวังธํารง 
-    เปนผูถือหุนรายใหญ

ของบรษิัท คุณชวลติ 

    คุณธันยา (บตรชาย) 

และคุณธัญธิดา 

(บุตรสาว) ถือหุนของ

บรษิัทรวมกนัรอยละ 

45.46 

 

-   เปนกรรมการผูมีอํานาจ

ลงนามของบรษิทั 

 

 

-  ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัท 413,500,000 - เปนการค้ําประกันวงเงินกูรวมกับคุณธีรเดชใหกับสถาบันการเงินเพื่อใช

ในการดําเนินธรุกจิตามปกติ นอกเหนอืจากการค้ําประกันวงเงินกูดวย

หลักทรพัยทั่วไป ซึง่เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงนิที่ตองการให

ผูบริหารเปนผูค้ําประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิด

คาธรรมเนียมการค้ําประกันกับบรษิัท 

 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว

กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ

ธนาคารกอนเขาเปนบรษิัทในตลาดหลกทรัพย จึงมีความจําเปนที่ตอง

ใหกรรมการค้ําประกันเงินกูสวนนี ้

  - ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัทยอย 20,000,000 20,000,000 เปนการค้ําประกันวงเงินรวมกับคุณสรุพล หังพฤกษ สาํหรับวงเงิน

หนังสือค้ําประกัน 20 ลานบาท ที่บรษิัทใหบรษิทัยอยใชวงเงินรวมกัน 

ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ํา

ประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน

กับบริษทัยอย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว

กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท และบรษิัทยอย นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตาม

เงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจาํเปนที่ตองใหกรรมการของบรษิัทยอย



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

ค้ําประกันเงินกูสวนนี ้

  
- ใหเงินกูยืมระยะสัน้แกบรษิัทยอย 

(บรษิัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จาํกัด) 

ยอดยกมาตนงวด 

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

- ดอกเบี้ยรับ 

ยอดยกมาตนงวด 

ดอกเบี้ยระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

 

- 

985,000 

985,000 

- 

 

- 

15,000 

15,000 

- 

เปนเงินกูยืมระยะสัน้เพื่อใชแกไขสภาพคลองในกจิการ 

 

 

 

 

 

 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควร 

สมเหตุสมผล เพราะนํามาเปนเงินทุนหมุนเวียนระยะสั้นในกิจการ 

นางเนาวรัตน      

หวังธาํรง 

-   เปนภรรยาของคุณชวลิต 

ซึ่งเปนผูถือหุนใหญ และ

กรรมการผูมีอํานาจลง

นามของบรษิัท 

 

บรษิัทซือ้รถยนตเพื่อเปนรถยนตประจํา

ตําแหนงใหกับผูบรหิาร (คุณชวลิต) 

2,000,000 - เนื่องจากรถประจําตําแหนงเดิมมีอายกุารใชงานประมาณ 11 ป บรษิัท

พิจารณาเห็นควรทีจ่ะทาํการเปลี่ยนรถประจาํตําแหนงคันใหม และ

พิจารณาแลวเห็นวารถยนตคันที่เสนอซื้อดังกลาวมรีาคาโอนสิทธิต่ํากวา

ราคาตลาดซึ่งเทากบั 2.39 ลานบาท ถงึ 2.78 ลานบาท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบไดอนุมัติการทํารายการโดยมีความเห็นวา

ราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม และเห็นควรในความจําเปนทีจ่ะซือ้

รถประจาํตําแหนงคันดังกลาว 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

นายธรีเดช  

จารุตั้งตรง 

-   เปนผูถือหุนรายใหญของ

บรษิัท คุณธีรเดช คุณ

อนัญญา (ภรรยา) และ

คุณอภิชาติ (บุตรทีย่ังไม

บรรลนุิติภาวะ) ถือหุน

ของบรษิัทรวมกันรอยละ 

19.55 

-   เปนกรรมการผูมีอํานาจ

ลงนามของบรษิทั 

 

ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัท 362,500,000 - เปนการค้ําประกันวงเงินกูรวมกับคุณชวลิตใหกับสถาบนัการเงินเพื่อใช

ในการดําเนินธรุกจิตามปกติ นอกเหนอืจากการค้ําประกันวงเงินกูดวย

หลักทรพัยทั่วไป ซึง่เปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงนิที่ตองการให

ผูบริหารเปนผูค้ําประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิด

คาธรรมเนียมการค้ําประกันกับบรษิัท 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว

กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตามเงื่อนไขของ

ธนาคารกอนเขาเปนบรษิัทในตลาดหลกทรัพย จึงมีความจําเปนที่ตอง

ใหกรรมการค้ําประกันเงินกูสวนนี ้

บรษิัท พีดี เจเนซิส 

เอ็นจิเนียริง่ จํากัด 

(“บรษิัทยอย”) 

- บรษิัทถือหุนในบรษิัท พีดี 

เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง 

จํากัด ในสัดสวนรอยละ 

76.67 

เงินลงทุนในบรษิัทยอย 

ยอดยกมาตนงวด 

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

หัก คาเผื่อการดอยคา 

เงินลงทุนในบรษิัทยอยสุทธ ิ

3,000,000  

3,000,000 

8,500,000 

- 

11,500,000 

 

11,500,000 

- 

เนื่องจากบรษิัทเล็งเห็นโอกาสในการดําเนินธรุกิจในดานสิ่งแวดลอมจงึ

ขยายธุรกิจไปในดานผลิตภัณฑและการบริการเกี่ยวของกับการบาํบัด

น้ําดี และการนําน้าํเสียกลับมาใชประโยชนใหมแตเนื่องจากเปนบรษิทัที่

กอตั้งในปลายป 2552 จงึยังทาํการประกอบการมีผลขาดทุน เพื่อให

สอดคลองกับมาตรฐานการบัญชีจึงตองมีการตั้งคาเผื่อการดอยคาเต็ม

จํานวน ตามผลประกอบการที่มีการขาดทุนเกินทนุ  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควร และ

เปนการปฏิบัติเพื่อใหสอดคลองกับมาตรฐานการบัญช ี
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

  - บรษิัทใหเงนิกูยืมระยะสั้นแกบรษิัท

ยอย 

ยอดยกมาตนงวด 

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

- ดอกเบี้ยรับ 

ยอดยกมาตนงวด 

ดอกเบี้ยระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

 

5,000,000 

- 

- 

5,000,000 

 

59,589 

750,000 

809,589 

- 

 

 

5,000,000 

- 

- 

5,000,000 

 

- 

563,486 

563,486 

- 

เนื่องจากบรษิัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จํากัด มีความจําเปนในการนาํ

เงินไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกจิ บรษิัทจึงใหเงินกูยืม

ระยะสั้นแกบรษิัทยอยในรูปของตั๋วสัญญาใชเงิน มวีงเงนิ 5 ลานบาท ใน

อัตราดอกเบี้ยรอยละ 15 ตอป โดยบรษิัทเปนผูถือหุนรายเดียวที่ใหเงิน

กูยืมตามขอตกลงของการรวมทุนในบรษิัทยอย เพื่อสนับสนุนเงินทุนใน

การดําเนินงานในชวงแรกตามขอตกลงการรวมทุน  

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการใหกูยืมดังกลาวเปนการ

สนับสนุนการลงทนุในธรุกิจของบรษิทัยอย 

  - บรษิัทใหบรษิัทยอยใชวงเงินรวม 20,000,000 20,000,000 บรษิัทไดทําบันทึกขอตกลงใชสินเชือ่รวมกัน โดยบรษิัทไดอนุมัติให

บรษิัทยอยสามารถใชสินเชือ่ประเภทหนังสือค้ําประกัน วงเงิน 20 ลาน

บาท รวมกับบรษิทั  เพื่อใชในการดําเนินธรุกิจตามปกติของบรษิัทยอย 

โดยทั้งบริษัทและบรษิัทยอยตางทําสัญญาค้ําประกนัใหแกอีกฝายหนึ่ง 

ทั้งนี้ บรษิัทคิดคาใชจายเพิ่มจากคาธรรมเนียมค้ําประกนัในอัตรารอยละ 

15 ของมูลคาของวงเงินที่ค้ําประกัน 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรเพราะเปน

การใหเงินทุนสนับสนุนแกบรษิัทที่เกีย่วของตามขอตกลงของการรวมทุน

ในบรษิัทยอย 

หมายเหตุ : ตามสัญญารวมทนุไดมีการกําหนดระยะเวลาการใหการ

สนับสนุนเงินกูยืมดังกลาว โดยจะสิ้นสุดในเดือนตุลาคม 2555 



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

  - บรษิัทขายสินคาใหแกบรษิัทยอย 

ยอดยกมาตนงวด 

ขายสินคาระหวางงวด 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

จายชําระระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

 

- 

8,454,298 

591,801 

3,957,799 

5,088,300 

 

 

5,088,300 

2,089,183 

146,243 

5,991,522 

1,332,204 

บรษิัทขายสินคาใหแกบริษทัยอยตามการดําเนินธรุกิจปกติ โดยมี

นโยบายขายสินคาใหแกบรษิัทยอยในราคาทุนบวกกาํไรสวนเพิ่มใน

อัตรากําไรขั้นตนรอยละ 15 (ไมรวมภาษีมูลคาเพิม่) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ

ทํารายการทางการคาปกติ 

  - บรษิัทซือ้สินคาจากบรษิัทยอย 

ยอดยกมาตนงวด 

ซื้อสินคาระหวางงวด 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

รับชาํระระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

จายลวงหนาคาสนิคา 

ยอดยกมาตนงวด 

จายลวงหนาระหวางงวด 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตัดจายลวงหนาระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

- 

4,289,008 

300,231 

4,589,239 

- 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

1,343,900 

94,073 

809,348 

628,625 

 

- 

- 

1,512,500 

105,875 

494,875 

1,123,500 

บรษิัทซื้อสินคาจากบรษิัทยอยตามการดําเนินธรุกิจปกติ โดยมีนโยบาย

ซื้อสินคาจากบรษิทัยอยในราคาทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรากําไร

ขั้นตนรอยละ 15 (ไมรวมภาษมีูลคาเพิม่) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ

ทํารายการทางการคาปกติ 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

  - บรษิัทซือ้สินทรัพยบรษิัทยอย 

ยอดยกมาตนงวด 

ซื้อระหวางงวด 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

รับชาํระระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

10,709,000 

749,630 

11,458,630 

- 

 

บรษิัทซื้อสินทรัพยที่เปนอุปกรณจากบรษิัทยอย เพื่อใชในกิจการและ

เปนสินคาตัวอยางนําเสนอลูกคา 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและ

เปนการทาํรายการทางการคาปกติ 

- จายลวงหนาคาซือ้สินทรพัย 

ยอดยกมาตนงวด 

จายลวงหนาระหวางงวด 

ภาษีมูลคาเพิ่ม 

ตัดจายลวงหนาระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

7,906,542 

553,458 

8,460,000 

- 

 

บรษิัทซื้อสินทรัพยจากบรษิัทยอยซึ่งเปนการดําเนินธรุกจิปกติ และใน

สัญญาการสั่งซื้อจะตองมีการจายเงินลวงหนาเพื่อใหบรษิัทยอย

ประกอบอุปกรณดังกลาว ตามขอตกลงปกติทางการคา 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและ

เปนการทาํรายการทางการคาปกติ 

 

- บรษิัทใหเชาอาคารโรงงาน 

ยอดยกมาตนงวด 

คาเชาระหวางงวด 

จายชําระระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

- 

200,000 

150,000 

50,000 

 

 

50,000 

317,300 

367,300 

- 

 

 

 

 

บรษิัทใหเชาอาคารโรงงานที่อําเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุร ี โดยมี

อัตราคาเชาตามสัญญาเชาระหวางบรษิัทและบรษิัทยอย โดยมีอัตราคา

เชาเปนไปตามราคาตลาด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบรษิัทยอยเชาสินทรัพยดังกลาว 

เปนการนาํสินทรัพยที่ไมไดใชในการดําเนินการของบรษิทัมาใชใหเกิด

ประโยชน โดยมีอัตราคาเชาที่เหมาะสม เปนไปตามราคาตลาด 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

- บรษิัทรับเงินประกันคาเชาอาคาร

โรงงาน 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

 

100,000 

 

 

100,000 

 

 

 

 

- บรษิัทใหเชาอาคารสาํนักงาน 

ยอดยกมาตนงวด 

คาเชาระหวางงวด 

จายชําระระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

- 

20,000 

15,000 

5,000 

 

 

5,000 

60,000 

60,000 

5,000 

บรษิัทใหเชาอาคารที่พักพนักงานของบรษิัท เพื่อใหบรษิัทยอยใชเปน

อาคารสํานักงาน โดยมีอัตราคาเชาตามสัญญาเชาระหวางบรษิทัและ

บรษิัทยอย โดยคํานวณอัตราคาเชาจากอัตราที่คิดในกรณีพนักงานเชา

บวกสวนเพิ่ม 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาการใหบรษิัทยอยเชาสินทรัพยดังกลาว 

เปนรายการที่สมควร โดยมีอัตราคาเชาที่เหมาะสม และเกิดประโยชนใน

การติดตอและประสานงานกับบรษิทัยอย 

  - บรษิัทรับเงินประกันคาเชาอาคาร

สํานักงาน 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

 

15,000 

 

 

15,000 

 

- บรษิัทยอยใหเงินใหกูยืมระยะยาวแก 

เจเนซิส 

ยอดยกมาตนงวด 

เพิ่มขึ้นระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

 

3,800,000 

- 

3,800,000 

- 

 

 

- 

- 

- 

- 
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

 

บรษิัท เจเนซิส เอ็น

ไวรอนเมนท เซอรวสิ 

จํากัด (“เจเนซิส”) 

- คุณสรุพล หังสพฤกษ เปน

กรรมการและผูถือหุน

ใหญในบรษิัทยอย โดย

ถือหุนรอยละ 25  

- คุณทัศนีย หังสพฤกษ 

ภรรยาของคุณสุรพลเปน

ผูบริหารในบรษิทัยอย 

- คุณสุรพลและคุณทัศนีย 

ถือหุน 

  รวมกันในเจเนซิส คิดเปน

รอยละ 53 

- คุณทัศนียเปนกรรมการ

และผูบริหารในเจเนซิส 

หมายเหตุ: ในเดือน

พฤษภาคม ป 2553 คุณ

สุรพลและคุณทัศนยีได

ทําการขายหุนในเจเนซิส

ใหผูถือหุนรายอื่น และ

คุณทัศนียไดลาออกจาก

การเปนกรรมการและ

ผูบริหารของเจเนซสิแลว 

- ดอกเบี้ยรับ 

ยกยอดมาตนงวด 

ดอกเบี้ยระหวางงวด 

ลดลงระหวางงวด 

ยอดยกไปปลายงวด 

 

40,603 

285,604 

326,207 

- 

 

- 

- 

- 

- 

เนื่องจากเปนการชวยเหลือผูถือหุนกลุม "หังสพฤกษ" ในกรณีชักชวน

มารวมลงทุนจัดตั้งบรษิัทยอย จงึใหเงนิกูยืมระยะยาวแกเจเนซิส  ที่ขาด

สภาพคลองเพื่อใหธุรกจิเดินหนาตอไปไดโดยเฉพาะอยางยิ่งโครงการ

ของ โรงแรมโอเรียนเต็ลที่จะมีรายไดเขามาตลอดสัญญาที่คงเหลือ 66 

เดือน บรษิัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียริง่ จาํกัด จงึให บรษิทั เจเนซิส เอ็นไว

รอนเมนท เซอรวิส จํากัดกูในวงเงนิ 4.8 ลานบาท ในอัตราดอกเบี้ยรอย 

ละ 15 ตอป โดยเบิกจายเงินกูเปนสองงวดคือ 3.8 ลานบาท ณ วนั

สัญญา วันที ่ 4 ธนัวาคม 2552 และ 1 ลานบาท ในวนัที่ 15 มกราคม 

2554 ผอนชําระทุกเดือนทั้งหมด 66 งวด 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรเพราะเปน

การใหเงินทุนสนับสนุนแกบรษิัทที่เกีย่วของตามขอตกลงของการรวมทุน

ในบรษิัทยอย 

 

- บรษิัทยอยซื้อสินคา 45,500 - 

  - บรษิัทขายสินคา 25,000 - บรษิัทยอยวาจางเจเนซิสสาํหรับงานประกอบโครงเหล็กเนื่องจากอยูใน

ระหวางปรับปรุงโครงสรางของบรษิัท พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริ่ง จึงมีความ

จําเปนในการจาง บรษิัทเจเนซิส เอน็ไวรอนเมนท เซอรวสิ จํากัด ทาํงาน
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บุคคลที่อาจมีความ

ขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ มูลคารายการระหวางกัน (บาท) ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2553  

สําหรับรอบป 

สิ้นสุด 31 ธ.ค. 2554 

ให บรษิทั พีดีเจเนซิส เอ็นจิเนียริง่ จํากัด โดยราคาเปนไปตามราคา

ตลาด    

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ

ทํารายการทางการคาปกติ 

- ค้ําประกันวงเงินกูใหบรษิัทยอย 20,000,000 20,000,000 
เจเนซิสซื้อเครือ่งสบูน้ําจากบรษิทัเพื่อดําเนินงานตอเนื่องของโครงการที่

ยังคงคางอยู เพื่อการดําเนินธรุกิจปกติ โดยมีนโยบายขายสินคาในราคา

ทุนบวกกําไรสวนเพิ่มในอัตรากาํไรขั้นตนรอยละ15 (ไมรวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นวาเปนการทํารายการที่สมควรและเปนการ

ทํารายการทางการคาปกติ 

 

นายสรุพล       

หังสพฤกษ 

- คุณสรุพล หังสพฤกษ เปน

กรรมการและผูถือหุนใน

บรษิัทยอย โดยถือหุน

รอยละ 25.ในป 2553 

และ 8.33 ในป 2554 

- คุณทัศนีย หังสพฤกษ 

ภรรยาของคุณสุรพลเปน

ผูบริหารในบรษิทัยอย 

(ไดลาออก ณ วันที ่31 

ตุลาคม 2554) 

- บรษิัทยอยซื้อสินคา 492,600 - 
เปนการค้ําประกันวงเงินรวมกับคุณชวลิต หวังธํารง สําหรับวงเงิน

หนังสือค้ําประกัน 20 ลานบาท ที่บรษิัทใหบรษิทัยอยใชวงเงินรวมกัน 

ซึ่งเปนไปตามเงื่อนไขของสถาบันการเงินที่ตองการใหผูบริหารเปนผูค้ํา

ประกันวงเงินกูรวมดวย โดยไมไดมีการคิดคาธรรมเนียมการค้ําประกัน

กับบริษทัยอย 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา การค้ําประกันเงนิกูดังกลาว

กอใหเกิดผลดีตอบรษิัท และบรษิัทยอย นอกจากนี้เพือ่ใหเปนไปตาม

เงื่อนไขของธนาคาร จึงมีความจาํเปนที่ตองใหกรรมการค้ําประกันเงินกู

สวนนี ้
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11.2 มาตรการขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังท่ี 8/2553 วันท่ี 16 สิงหาคม 2553 มีมติอนุมัติในหลักการเกี่ยวกบัขอตกลงทาง

การคาโดยท่ัวไป ในการทําธุรกรรมระหวางบริษัทและบริษัทยอยกรณ ีกับ บุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน บริษัท

และบริษัทยอยมีมาตรการและขั้นตอนดังน้ี 

1. กรณีท่ีเปนรายการธุรกิจปกติหรือรายการสนับสนุนธรุกิจปกติ  

เชน รายการการซื้อสินคาและบริการท่ีบริษัทหรือบริษัทยอยจัดจําหนายหรือใหบริการ เปนตน  บริษัทและ

บริษัทยอยสามารถทําธุรกรรมดังกลาวกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงได หากธุรกรรมดังกลาวเหลาน้ันมี

ขอตกลงทางการคาท่ีมีเงื่อนไขการคาโดยท่ัวไปในลักษณะเดียวกบัท่ีวิญูชนจะพึงกระทํากับคูสัญญาท่ัวไป

ในสถานการณเดียวกัน ดวยอํานาจตอรองทางการคาท่ีปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเปนกรรมการ 

ผูบริหาร หรือบุคคลท่ีมีความเก่ียวของ  โดยบริษัทจะจัดทําสรุปรายการระหวางกันดังกลาวใหคณะกรรมการ

ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทรับทราบอยางนอยเปนรายไตรมาส 

2. กรณีเปนรายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนอืจากขอ 1 

บริษัทและบริษัทยอยกําหนดใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกบัความจําเปน

ในการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการน้ัน โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ วาเปนไปตาม

ลักษณะการดําเนินการคาปกติในราคาตลาด ซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดกับราคาท่ีเกิดขึ้นกับบุคคลภายนอก

และเปนไปตามราคายุติธรรมมีความสมเหตุสมผลและสามารถตรวจสอบไดหรือไม ในกรณท่ีีกรรมการ

ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันท่ีอาจเกิดขึ้น บริษัทหรือบริษัทยอยจะให

ผูเชี่ยวชาญอิสระหรือผูสอบบญัชีของบริษัทหรือบริษัทยอยเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกบัรายการระหวางกัน

ดังกลาว เพ่ือนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนตามแตกรณี ท้ังน้ีการเขาทํารายการ

ระหวางกันของบริษัทและบริษัทยอยกบับุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงทางผลประโยชน จะตองผานการพิจารณา

จากคณะกรรมการตรวจสอบ และจะตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งจะตองมีกรรมการตรวจสอบ

เขารวมประชุมดวย โดยในการออกเสียงในท่ีประชุมน้ันๆ กรรมการซึ่งมีสวนไดเสียจะไมมีสิทธอิอกเสียง

ลงคะแนน 

               เม่ือบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว คณะกรรมการบริษัทและบริษัทยอยจะตอง

ดูแลใหบริษัทและบริษัทยอยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ 

คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย   รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเก่ียวกับการเปดเผยขอมูล

การทํารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและการไดมาหรือจําหนายซึ่งสินทรัพยของบริษัทและบริษัทยอย รวมท้ังปฏิบัติตามมาตรฐาน

บัญชีท่ีกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี 

     ท้ังน้ีบริษัทจะเปดเผยรายการระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินท่ีไดรับการตรวจสอบหรือสอบ

ทานจากผูสอบบัญชีของบริษัท รวมถึงจะมีการเปดเผยในแบบแสดงรายการขอมูลประจําป (แบบ 56-1) และรายงานประจําป

ของบริษัท (56-2) 

11.3 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

 บริษัทมีนโยบายใหบริษัทและบริษัทยอยทํารายการระหวางกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแยงเฉพาะในสวนท่ี

เกี่ยวของกบัธุรกิจหลักของบริษัทและเปนรายการที่เกิดขึ้นตามปกติ โดยจะมีการกาํหนดเง่ือนไขตางๆใหเปนไปตามลกัษณะ

การดําเนินการคาปกติและเปนราคาตลาดซึ่งสามารถเปรียบเทียบไดราคาท่ีเกิดขึ้นกับบคุคลภายนอก 

นโยบายในการทํารายการกับบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยงในสวนท่ีไมเกี่ยวของกบัธุรกิจหลักของบริษัท เชน 

การซื้อสินทรัพยหรือบริการ และการใหความชวยเหลือทางการเงิน เปนตน จะดําเนินการไดตองผานการพิจารณาอนุมัติจาก

คณะกรรมการตรวจสอบกอนดําเนินรายการ โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูพิจารณาและใหความเห็นเกี่ยวกบัความ

จําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมดานราคาของรายการน้ัน 



บริษัท ผลธัญญะ จํากัด (มหาชน) 
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11.4 นโยบายการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบริษัท พีดี เจเนซิส เอ็นจิเนียร่ิง จาํกัด  ซึ่งเปนบริษัทยอย 

11.4.1 กรณีการซื้อขายสนิคาและบริการ 

 กรณีมีรายการระหวางกันของบริษัทกับบริษัท พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากัด ซึง่เปนบริษัทยอยท่ี

เปนรายการปกติทางการคา บริษัทไดมีการกําหนดราคาขายโดยใชราคาตนทุนบวกกําไร โดยเปนไปตามอัตรากําไรขั้นตนท่ี

กําหนดไวในสัญญารวมทุน กรณท่ีีมีการซื้อขายระหวางกันท่ีไมเปนไปตามเกณฑท่ีกาํหนดจะตองนําเสนอกรรมการตรวจสอบ

และกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณากอนการเขาทํารายการในแตละคร้ัง 

11.4.2 กรณีการใหการสนับสนุนทางดานการเงิน 

ปจจุบันบริษัทไดใหการสนับสนุนทางการเงินกับ บริษัท พีดี เจเนซิส เอน็จิเนียร่ิง จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทยอยในรูปแบบเงินใหกูยืม 5 ลานบาท และการทําสัญญาคํ้าประกันวงเงินประเภทหนังสือคํ้าประกันในวงเงิน 20 ลาน

บาท ตามขอตกลงในสัญญารวมทุน โดยไมไดเปนไปตามสัดสวนการถือหุน ซึง่บริษัทจะใหการสนับสนุนทางดานการเงิน

ดังกลาวจนถึงเดือนตุลาคม 2555 

ท้ังน้ี นอกเหนือจากการใหการสนับสนุนทางดานการเงินดังกลาว บริษัท พีดี เจเนซสิ เอ็นจิเนียร่ิง 

จํากัด จะตองพ่ึงพาตนเองโดยการกูยืมเงินจากสถาบันการเงินโดยตรง เวนแตหากมีความจําเปนท่ีจะขอกูยืมเงินจากบริษัท

เพ่ือดําเนินการทางธุรกิจ จะตองขออนุมัติจากกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเพ่ืออนุมัติการเขาทํารายการในแต

ละคร้ัง และการใหการสนับสนุนทางดานการเงินดังกลาวจะตองเปนไปตามสัดสวนการถือหุน  

 

 


