
 

รายการระหว่างกัน 

การเปิดเผยข้อมูลรายการระหว่างกนั 

ปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายการระหว่างกันกับบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ โดยมี

รายละเอียดดงันี ้

1. รายการธุรกิจปกติ การสนับสนุนธุรกิจปกติ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ (ไม่เกิน 3 ปี) และรายการเกี่ยวกับ

สินทรัพย์หรือบริการอื่น 

                   (หนว่ย : พนับาท) 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

1.บจก.ท้อปเทร็นด์ แมนแูฟคเจอร่ิง A 50.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

   -คา่ใช้จา่ยอ่ืน 

   -รายได้คา่บริการ 

   -รายได้อ่ืน 

201,231.22 

       533.03 

7.59 

9.38 

2.บจก.อี.เอฟ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

    -รายได้อ่ืน 

3,798.23 

7,626.10 

2,283.77 

       183.95 

2,136.07 

18.30 

3.บจก.ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย) A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้คา่บริการ 

    -รายได้อ่ืน     

6.72 

1,816.01 

       245.28 

3,804.17 

38.43 

4.บจก.เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชัน่-  

   แนล (ยเูค) 

A 100.00     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้อ่ืน 

270,255.97 

34,170.01 

507.03 

5.บจก.โฟร์ดบัเบิล้ยดูี วิชัน่ A 99.99     -ซือ้สนิค้าและบริการ 

    -ขายสนิค้า 

    -รายได้อ่ืน 

17,617.16 

 3.0 

28.2 

6.บจก.เอสเอเอเอส A 99.99     -ขายสนิค้า 

    -รายได้อ่ืน 

4.17 

281.30 

7.บจก.ยามาฮทัส ึ(ประเทศไทย) B 30.00     -ขายสนิค้า 

    -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

    -รายได้อ่ืน 

11,342.47 

             28,053.60 

1.50 



 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

8.บจก.โอสถ อินเตอร์ แลบอราทอรีส์ 

  

B 33.19 -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

-รายได้อ่ืน 

4,149.97 

               1,920.00 

165.70 

199.63 

9.บมจ.ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล C,E 0.35 -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้อ่ืน 

44,359.13 

99.45 

69.30 

21,619.02 

196.74 

48.88 

10.บมจ.สหพฒันาอินเตอร์โฮลดิง้ C.E 0.28 -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

-คา่บริการจา่ย 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่ท่ีปรึกษาจา่ย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

               7,200.62 

57,974.72 

2,742.79 

164.90 

240.00 

452.74 

11.บมจ.ประชาอาภรณ์ D,E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

21,613.17 

6.66 

106.29 

12.บมจ.สหพฒันพิบลู D - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

3.38 

6.93 

4,858.84 

13.บมจ.ไทยวาโก้ D 0.08 -ขายสนิค้า 

-คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่ลขิสทิธ์ิจ่าย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

10,575.14 

531.30 

14.57 

182.29 

14.บจก.อี.พี.เอฟ. D 18.00 -ขายสนิค้า 505.20 

15.บจก.ไทยลอตเต้ D  0.27 -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-คา่สาธารณปูโภครับ 

-รายได้คา่บริการ 

240.61 

23.16 

4.77 

16.บจก.เบทเตอร์เวย์ (ประเทศไทย) 

 

E - -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

1,231,971.16 

2,100.94 

     

        (หนว่ย : พนับาท) 



 

รายชื่อ 

ลักษณะ    

ความ 

สัมพันธ์ 

สัดส่วนที่

บริษัท ฯ 

ถอืหุ้น (%) 

ลักษณะรายการที่สาํคัญ 
มูลค่ารายการ     

ระหว่างกนั 

17.บจก.อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอรา 

    ทอรีส์ 

E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่บริการจา่ย 

-ขายสนิค้า 

1,859.16 

278.67 

23,498.10 

18.บจก.วิทยาสทิธ์ิ E - -คา่เชา่อสงัหาริมทรัพย์จา่ย 

-คา่สาธารณปูโภคจา่ย 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

945.80 

445.47 

85.79 

19.บมจ.โอ ซี ซี E - -ขายสนิค้า 17,193.46 

20.บจก.โอเรียนเต็ล ซาลอน บิสซิเนส E - -ขายสนิค้า 4,513.87 

21.บจก.เอช แอนด์ บี อินเตอร์เท็กซ์ E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

-ขายสนิค้า 

18,982.03 

63.62 

558.69 

22.บจก.ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า                   164.62 

23.บจก.เมคอพัเทคนิคอินเตอร์ 

     เนชัน่แนล 

E - -ขายสนิค้า 2,429.54 

24.บจก.ไอ.เอส.บี.เอ็ม  - -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

9,318.68 

72.34 

25.บจก.ชาล์ดอง (ประเทศไทย) E - -ขายสนิค้า 

-รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 

-รายได้คา่บริการ 

-รายได้อ่ืน 

55.65 

112.63 

4,576.52 

823.94 

26.บจก.เค้ก แอนด์ เบเกอร่ี E - -ซือ้สนิค้าและบริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

3.60 

5.42 

27.บจก.ทอฝัน พร็อพเพอร์ตี ้ E - -ขายสนิค้า 5.38 

28.บจก.ชิเซโด้   โปรเฟสชัน่แนล    

     (ไทยแลนด์) 

E - -ขายสนิค้า 

-รายได้อ่ืน 

130.36 

2.00 

29.บจก.เบทเตอร์ลสีซิง่ E - -รายได้จากการให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ 30.00 

30.บจก.ที-เวย์ E 12.00 -รายได้คา่บริการ 

-คา่ใช้จ่ายอ่ืน 

4.19 

1,607.04 

31.บจก.สหชลผลพืช E - -คา่ใช้จ่ายอ่ืน 21.09 

  

ลักษณะความสัมพนัธ์ A = บริษัทยอ่ย   B = บริษัทร่วม 

   C = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ D = ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ถือหุ้นเกิน 10% 

   E = กรรมการบริษัท 

        (หนว่ย : พนับาท) 



 

 นโยบายราคา  บริษัทฯ กําหนดราคาขายสนิค้า โดยพิจารณาจากรูปแบบ ความยากงา่ยในกระบวนการผลติ การประเมิน

หรือคาดการณ์แนวโน้มการขาย ปริมาณการขาย ต้นทนุการผลติของบริษัทฯ ซึง่เป็นระดบัราคาเดยีวกนักบัลกูค้าทัว่ไป 

 นโยบายในการกาํหนดค่าตอบแทน  ในการทํารายการระหวา่งกนั บริษัทฯ ได้มีการทําธุรกรรมท่ีเป็นไปอยา่งยตุิธรรม

ตามราคาตลาดและเป็นไปตามเง่ือนไขทางการค้าปกติ เช่นเดียวกนักบัท่ีกําหนดให้กบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

รายการ นโยบายการกาํหนดค่าตอบแทน 

-  รายได้จากการให้เชา่อสงัหาริมทรัพย์ กําหนดคา่ตอบแทนโดยพิจารณาจากทําเล ท่ีตัง้ ลกัษณะสภาพ และการใช้ประโยชน์

ของทรัพย์สนินัน้ 

-  รายได้คา่บริการ กําหนดคา่ตอบแทนจากลกัษณะการให้บริการ ความยากงา่ยของงาน โดยกําหนด

คา่ตอบแทนเช่นเดียวกบับคุคลอ่ืนหรือกิจการอ่ืนท่ีไมเ่ก่ียวข้อง 

-  คา่สาธารณปูโภค กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีประกาศใช้ในสวนอตุสาหกรรมโดยคาํนวณจาก

จํานวนหนว่ยหรือปริมาณท่ีใช้จริง 

-  คา่ใช้จา่ยอ่ืน กําหนดคา่ตอบแทนตามอตัราท่ีใช้จริง 

 

2. รายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงนิ 

 ในปี  2560  บริษัทได้ให้กู้ยืมเงินแก่  บริษัท  ไวลด์ไลฟส์ (ประเทศไทย)  จํากดั  ซึง่เป็นบริษัทยอ่ย  จํานวน  4  ล้านบาท  ใน

อตัราดอกเบีย้ร้อยละ  3  ตอ่ปี  โดยไมม่ีหลกัประกนั 

 

ความจาํเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทาํกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง 

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นวา่ การทํารายการกบั "บคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั" เป็นการค้าปกติท่ีบริษัทฯ มีการทําธุรกรรมกบั

บคุคลต่าง ๆ ในวงการอตุสาหกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัธุรกิจ  การกําหนดราคาซือ้ขายได้เป็นไปตามปกติการค้า มิได้กระทําเพ่ือจําหนา่ย

จ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัทฯ ออกไปยงับคุคลท่ีเก่ียวข้องกนั 

การทํารายการระหว่างกนัได้เป็นไปโดยยึดถือประโยชน์ของบริษัทฯ  และผู้ ถือหุ้นเป็นท่ีตัง้ เพ่ือธํารงรักษากิจการและเพ่ือ

ความเจริญเติบโตของกิจการอย่างมั่นคง การผนึกแน่นในระหว่างพันธมิตร เป็นไปเพ่ือเสริมแรงซึ่งกันและกัน อันท่ีจะเพ่ิม             

ความเข้มแข็งและศกัยภาพในการดําเนินธุรกิจ อนัจะสง่ผลให้เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่ทกุ ๆ ฝ่าย 

มาตรการหรือขัน้ตอนของการอนุมัตกิารทาํรายการระหว่างกัน 

การทํารายการระหว่างกนัท่ีมิใช่รายการปกติ หากมิได้มีขนาดของรายการซึ่งจะต้องได้รับการอนมุตัิ จากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น

ตามข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ฯ แล้ว จะต้องได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ ก่อนเป็นลําดบัแรก และ

ถ้าขนาดของธุรกรรมท่ีเกิดขึน้นัน้ อยู่ในอํานาจหน้าท่ีท่ีจะสามารถอนมุตัิได้ การอนมุตัิการทํารายการระหวา่งกนัจะจบลงท่ีขัน้ตอนนี ้

โดยผู้มีสว่นได้เสยีมิได้ออกเสียงลงคะแนน แต่ถ้าขนาดของรายการระหว่างกนัมีขนาดท่ีเกินอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการบริหารท่ี

จะอนมุตัิได้ คณะกรรมการบริหารจะสรุปมติของท่ีประชุมเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีการอนมุตัิต่อไป โดยผู้ ท่ีมีสว่นได้เสีย

มิได้ออกเสยีงลงคะแนน 

นอกจากนีค้ณะกรรมการตรวจสอบยงัทําหน้าท่ีเป็นผู้สอบทานการทํารายการระหว่างกนัท่ีสําคญั และการเปิดเผยรายการ

ระหวา่งกนัทกุรายไตรมาส  เพ่ือดแูลไมใ่ห้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์ระหวา่งกนั 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนับริษัทกําหนดนโยบาย เง่ือนไขของรายการระหว่างกนัดงันี ้ราคาซือ้ ราคาขาย มลูค่าของ

รายการระหวา่งกนัมีเง่ือนไขเป็นไปตามการค้าปกติ 

 



 

รายการเก่ียวโยงท่ีเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา  

และดําเนินการตามขัน้ตอนเพ่ือความสมเหตุสมผลของรายการดังกล่าวและเป็นไปเพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษัทแล้ว                          

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบจะทําการสอบทานราคาหรืออตัราของรายการดงักลา่วกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท  และผู้ตรวจสอบภายในว่า  

เป็นราคาท่ีสมเหตสุมผลและมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินถกูต้องแล้ว 

บริษัทมีขัน้ตอนการอนมุตัิการทํารายการระหว่างกนัโดยดําเนินการเช่นเดียวกบัการจดัซือ้จดัจ้างโดยทัว่ไปของบริษัท และ

ผู้บริหารหรือผู้ ถือหุ้นไมม่ีสว่นได้เสยีในรายการระหวา่งกนั  และไมม่ีสว่นในการอนมุตัิในเร่ืองดงักลา่ว 

ในการเข้าทํารายการระหว่างกนั บริษัทได้ปฏิบตัิตามข้อกําหนดและกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยอย่าง

เคร่งครัด คณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ ให้ความเห็นเก่ียวกับความเหมาะสมของรายการและราคาโดยให้ได้ราคาท่ียุติธรรม        

เพ่ือเป็นประโยชน์สงูสดุของบริษัท 

 บริษัทปฏิบตัติามเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยวา่ด้วยรายการท่ีเก่ียวโยงกนั  และ/หรือ การได้มาหรือจําหนา่ย

ไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทจดทะเบียนซึง่จะมีการแก้ไขเพ่ิมเติมการปฏิบตัิรวมถึงการเปิดเผยสารสนเทศตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ผู้ลงทนุ

ทัว่ไปและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง  รวมถึงตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีการขออนมุตัิจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และ/หรือ   

ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยกําหนดไว้ 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับรายการที่เกิดขึน้ 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการระหว่างกนัในปี 2560 แล้ว ไม่มีความเห็นท่ีแตกตา่งไปจากมติคณะกรรมการ

บริษัท 

นโยบายและแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

 การทํารายการระหว่างกันยงัคงจะดําเนินต่อไป จะมีปริมาณมากหรือน้อยขึน้อยู่กับภาวะเศรษฐกิจเพราะบุคคลท่ีอาจมี

ความขัดแย้งเหล่านี เ้ป็น  SUPPLY  CHAIN ของบริษัทฯ ความยืดหยุ่นและความคล่องตัวของการเป็น SUPPLY  CHAIN                   

เอือ้ประโยชน์ต่อการแข่งขันของธุรกิจ และต่อผู้ ถือหุ้นในท่ีสุด บริษัทฯ ตระหนักในความรับผิดชอบท่ีมีต่อผู้ ถือหุ้น พนักงาน และ        

ทกุฝ่ายท่ีเก่ียวข้องภายใต้ “หลกัการการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี" 

 

         

            


