
  

     

  

รายการระหว่างกนั  

บุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ซึง่มรีายการระหวา่งกนักบับรษิทัฯ ในรอบปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และรอบไตรมาส 1 ปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 

มนีาคม 2558 มดีงันี้ 

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ ์ สดัส่วนการถือหุ้น ตาํแหน่งในบริษทัฯ 

บรษิทั นู้ดเดิล้ รชัดา จาํกดั นายพน สเุชาวว์ณชิ ซึง่ผูม้อีาํนาจลงนามใน

บรษิทั นู้ดเดิล้ รชัดา จาํกดั  เป็นบุตรชายทีบ่รรลุ

นิตภิาวะแลว้ของนายโจเซฟ สเุชาวว์ณชิ ซึง่เป็นผู้

ถอืหุน้รายใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั

ฯ  

  -ไมม่-ี   -ไมม่-ี 

นายโจเซฟ สเุชาวว์ณชิ นายโจเซฟ สเุชาวว์ณชิ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 0.09 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ และทางออ้มอกีรอ้ยละ 4.25  

กรรมการบรษิทัฯ และกรรมการผูจ้ดัการภาคพืน้

เอเชยี และเอเชยีแปซฟิิก (Managing Director, 

Asia and Asia-Pacific) 

นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิ นางโรซานน่า สเุชาวว์ณชิเป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 0.51 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ และทางออ้มอกีรอ้ยละ 4.35 

กรรมการบรษิทัฯ และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ฝ่ายปฏบิตักิาร (COO) 

นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 0.00 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ และทางออ้มอกีรอ้ยละ 18.66 

กรรมการบรษิทัฯ และ กรรมการผูจ้ดัการภาคพืน้

ยุโรป (Managing Director, Europe) 

นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน นายเจอรร์าด มารต์นิ อลัเบริทเ์ซน เป็นผูถ้อืหุน้

รายใหญ่ กรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 

ถอืหุน้ทางตรงรอ้ยละ 0.29 ของทุนจดทะเบยีน

ชาํระแลว้ และทางออ้มอกีรอ้ยละ 1.63  

กรรมการบรษิทัฯ และ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร

ดา้นการเงนิ (ประเทศเนเธอรแ์ลนด)์ (CFO) 

Lisuda Vastgoed B.V.   Lisuda Vastgoed B.V. มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ คอื 

นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่

กรรมการของบรษิทัฯ  และผูบ้รหิารของ DTH 

  -ไมม่-ี   -ไมม่-ี 



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง ความสมัพนัธ ์ สดัส่วนการถือหุ้น ตาํแหน่งในบริษทัฯ 

Ermel’s Hof B.V. Ermel’s Hof B.V.เป็นบรษิทัของ Mr. A 

Tomassen  บดิาของนายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ซึง่

เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ กรรมการของบรษิทัฯ  และ

ผูบ้รหิารของ DTH 

  -ไมม่-ี   -ไมม่-ี 

G.J. Tomassen Holding B.V. G.J. Tomassen Holding B.V. มผีูถ้อืหุน้รายใหญ่ 

คอืนายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ซึง่เป็นผูถ้อืหุน้ราย

ใหญ่ กรรมการของบรษิทัฯ  และผูบ้รหิารของ

บรษิทั DTH 

  -ไมม่-ี   -ไมม่-ี 

สรุปภาระคํ้าประกนัหนี้สนิของบรษิทัฯ โดยทรพัยส์นิและบุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2557 สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และรอบไตรมาส 1 ปี 

2558 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2558 มดีงันี้ 

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มลูค่าของรายการ (บาท) 

ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2557 ไตรมาส 1 

/2558 

ภาระผกูพนัคํา้ประกนั 

นายโจเซฟ สุเชาวว์ณิช เป็นผูค้ํ้าประกนัวงเงนิกูร้ะยะยาวในวงเงนิ 3,500 ลา้น

บาทของบรษิัทฯ  กบัธนาคารผู้ให้กู้ โดยหากทางบรษิัทฯ ไม่สามารถชําระ

ดอกเบีย้ หรอื เงนิตน้ ตามกําหนดได ้ทางนายโจเซฟ สุเชาวว์ณิชจะตอ้งเป็นผู้

ชําระเงนิดงักล่าวแทน โดยทางนายโจเซฟ สุเชาวว์ณิชไม่ไดค้ดิค่าตอบแทนใน

การคํ้าประกนัวงเงนิดงักล่าวจากบรษิทัฯ  

- - การคํ้าประกนัวงเงนิกูร้ะยะยาวในวงเงนิ 3,500 ลา้นบาทของบรษิทัฯ กบัธนาคาร

ผูใ้หกู้้นัน้ ธนาคารจะอนุมตัยิกเลกิเงื่อนไขการคํ้าประกนัดงักล่าว เมื่อหุน้สามญั

ของบรษิทัฯ สามารถเขา้จดทะเบยีนเพื่อทําการซื้อขายในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ได้

เป็นทีเ่รยีบรอ้ย และมภีาระหนี้ระยะยาวคงเหลอืกบัธนาคารพาณชิยไ์มเ่กนิ 1,500 

ลา้นบาท อยา่งไรกด็ ีการปลดเงือ่นไขการคํ้าประกนัดงักล่าวไมเ่กีย่วขอ้งกบัอตัรา

ดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งชาํระแก่เจา้หนี้ตามสญัญาวงเงนิกูร้ะยะยาว 

 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่มปีระเด็นในรายการนี้เนื่องจากเป็นรายการที่

บรษิทัฯ ไดผ้ลประโยชน์จากผูถ้อืหุน้ 



  

     

ลกัษณะรายการระหว่างกนั 

มลูค่าของรายการ (บาท) 

ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
2557 ไตรมาส 1 

/2558 

การจาํนําหุ้น 

หุน้สามญัของบรษิทัฯ ประมาณรอ้ยละ 36 ทีถ่อืโดยกลุ่มผูบ้รหิาร (นายโจเซฟ 

สุเชาวว์ณิช นางโรซานน่า สุเชาวว์ณิช และครอบครวั รวมทัง้นายเคริด์จอง ทอ

มาเซ่น และนายเจอร์ราด มาร์ติน อลัเบริท์เซน) ได้ถูกนําไปจํานําไว้กบัทาง

ธนาคารผูใ้ห้เงนิกู้ เพื่อเป็นหลกัประกนัเงนิกู้ของ วงเงนิกู้ระยะยาว โดยทาง

กลุ่มผู้บรหิารไม่ได้คิดค่าตอบแทนจากการนําหุ้นของตนไปจํานําไว้กบัทาง

ธนาคาร 

 

- - การจาํนําหุน้สามญัของบรษิทัฯ กบัธนาคารผูใ้หกู้น้ัน้ อยู่ในระหวา่งเจรจาขอปลด

เงื่อนไขจากทางธนาคาร อย่างไรกด็ ีการปลดเงื่อนไขการคํ้าประกนัดงักล่าวไม่

เกีย่วขอ้งกบัอตัราดอกเบีย้ทีบ่รษิทัฯ ตอ้งชาํระแก่เจา้หนี้ตามสญัญาวงเงนิกูร้ะยะ

ยาว 

 

ทางคณะกรรมการตรวจสอบไม่มปีระเด็นในรายการนี้เนื่องจากเป็นรายการที่

บรษิทัฯ ไดผ้ลประโยชน์จากผูถ้อืหุน้ 

รายการระหวา่งกนัของบรษิทัฯ กบับุคคลทีอ่าจมคีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์ทีเ่กดิขึน้ในรอบปี 2557 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และรอบไตรมาส 1 ปี 2558 สิน้สดุ ณ 

วนัที ่31 มนีาคม 2558 มดีงันี้ 

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

บริษทั นู้ดเดิ้ล รชัดา จาํกดั (“นู้ดเดิ้ล รชัดา”) 

ลกัษณะธุรกจิ 

จาํหน่ายอาหาร/ผลติอาหาร 

 

 

1. รายได้จากการขายสินค้า 

บรษิทั นู้ดเดิล้ รชัดา จาํกดั ไดท้าํการซือ้เป็ดสด

(Whole Duck) จากบรษิทัฯ  เพือ่นําไปปรงุและ

แปรรปู โดยรายไดด้งักล่าว เป็นรายไดท้ีร่วมทัง้

มลูคา่เป็ดสด คา่บรรจภุณัฑ ์และคา่ขนสง่ 

 

2,168,497 

 

 

 

 

 

 

28,583 

 

 

 

 

 

 

บรษิทั นู้ดเดิล้ รชัดา จาํกดั เป็นบรษิทัทีผ่ลติเสน้บะหมี ่และ 

เกีย๊ว รวมทัง้เป็นบรษิทัทีท่าํการปรุงและแปรรปูอาหาร โดย

ทีร่าคาทีนู่้ดเดิล้ รชัดา ซือ้เป็ดสด (Whole Duck)  และบรรจุ

ภณัฑต์่างๆ จากทางบรษิทัฯ  เป็นราคาตลาดซึ่งเป็นราคา

เดยีวกบัทีข่ายใหแ้ก่รา้นคา้รายย่อยทัว่ไป  นู้ดเดิล้ รชัดาจะ

นําเป็ดสดไปปรุงสุก หลงัจากนัน้ ทางบรษิทัฯ จะทําการซื้อ

เป็ดปรุงสุกกลบัมาในราคาตลาด โดยบรษิทัฯ สามารถขาย



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

 

 

2. ค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้า 

บรษิทัฯ ซือ้ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูและเสน้

ก๋วยเตีย๋ว เครือ่งจกัร และสนิทรพัยถ์าวรทีใ่ชใ้น

สาํนกังานจากบรษิทั นู้ดเดิล้ รชัดา จาํกดั  

- คา่ผลติภณัฑอ์าหารแปรรปูและบะหมี ่

- คา่เครือ่งจกัรและอุปกรณ์สาํนกังาน 

 

3. ลกูหนี้การค้า 

 

4. เจ้าหนี้การค้า 

 

5. เจ้าหนี้อื่น 

 

 

 

 

 

 

3,583,534 

1,838,694 

 

        90,826 

 

58,943 

  

- 

 

 

 

 

 

 

698,007 

8,470,520 

 

        - 

 

5,547 

 

9,063,456 

ผลติภณัฑ์เพื่อทํากําไรให้กบัทางบรษิทัฯ ประมาณรอ้ยละ 

18 ซึ่งเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นที่บรษิทัฯ ได้รบัจากการขาย

สนิคา้ทัว่ไป 

 

 

บรษิทัฯ ได้ทําการซื้อสนิทรพัย์ถาวรจากนู้ดเดิ้ล รชัดาใน

ราคาตามมูลค่าทางบัญชี (Book value) ของสินทรัพย์

ดังกล่าวจํานวน 1,838,694 บาทในปี 2557 นอกจากนี้  

บรษิทัฯ  ได้ซื้อเครื่องจกัรเพื่อใช้ในการผลติสนิค้าจากนู้ด

เดิล้ รชัดา ในงวดไตรมาส 1 ของปี 2558 มมีลูคา่ 8,465,000 

บาท ซึ่งเป็นราคาซึ่งไดร้บัการประเมนิโดยบรษิทั อเมรกินั 

แอ๊พเพรซลั (ประเทศไทย) จํากดั ซึ่งเป็นผู้ประเมนิมูลค่า

ทรพัย์สนิที่ได้รบัความเห็นชอบจากสํานักงานก.ล.ต. โดย

นายโรโดลโฟ เวอร์การ่า เป็นผู้ประเมนิหลกั วฒ.022 ซึ่ง

ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามวตัถุประสงค์

เปิดเผยสาธารณะและลงบญัช ี 

 

รายการที่จะเกิดขึน้ในอนาคต  

ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ครัง้ที่ 3/2557 ณ 

วนัที่ 11 สงิหาคม 2557 และประชุมคณะกรรมการครัง้ที่ 

4/2557 ณ วนัที ่13 สงิหาคม 2557 ไดม้กีารอนุมตัริายการ

การซือ้เครือ่งทาํบะหมี ่แผน่เกีย๊ว และ เครือ่งมอืทีเ่กีย่วขอ้ง 

จากนู้ดเดิล้ รชัดา จาํกดั 



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

 

ในอนาคต คาดวา่จะไมม่รีายการซือ้ขายสนิคา้กบันู้ดเดิล้ รชั

ดาอกี เนื่องจากบรษิทัฯ มนีโยบายผลติสนิคา้ดงักล่าวดว้ย

ตนเองในอนาคตจากเครือ่งจกัรทีไ่ดท้าํการซือ้มาจากนู้ดเดิล้ 

รชัดา 

Lisuda Vastgoed B.V.  (“Lisuda”) 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

ลกัษณะธุรกจิ 

ใหเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

 

ค่าเช่าที่ดินในการดาํเนินงานในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์

TDT ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้เช่าที่ดิน

ของ Lisuda ที่อยู่เลขที่ 116 Fokko Kortlanglaan 

ในเมือง Ermelo ประเทศเนเธอร์แลนด์ สําหรับ

ดําเนินกจิการโรงงานชําแหละเป็ดเนื้อพร้อมส่วน

ขยาย  โดยผู้เช่าให้สิทธิแก่ Mr. Tomassen Sr.  

(บิดาของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น) ในการใช้

ประโยชน์อาคารสํานักงานที่ตัง้อยู่ด้านหน้าของ

โรงงานชําแหละเป็ด  เนื้อที่ขนาดประมาณ 150 

ตร.ม. 

 

ที่ดินที่ TDT เช่าเพื่อประกอบกิจการ มีขนาด 

13,122 ตร.ม. โดยสัญญาเช่าจะสิ้นสุดวันที่ 2 

ตุลาคม 2562 โดย TDT มสีทิธใินการขอต่อสญัญา

เช่าไปอีกในทุกๆ 9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครัง้ ไป

สิน้สดุปี 2580 และสามารถต่อสญัญาเชา่ไดอ้กี 7 ปี 

 

 

12,663,730  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,779,673  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัยอ่ยไดเ้ชา่ทีด่นิดงักล่าวในราคา 307,274 ยโูรต่อปี 

ซึง่ตํ่ากวา่ 353,635 ยโูรต่อปีตามราคาเชา่ตลาด (market 

rent) ตามรายงานประเมนิทรพัยส์นิ วนัที ่16 มนีาคม 2558 

ของบรษิทั American Appraisal ซึง่เป็นผูป้ระเมนิมลูคา่

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก.ล.ต. โดยมี

นายโรโดลโฟ เวอรก์ารา่ เป็นผูป้ระเมนิหลกัในประเทศไทย 

วฒ.022 ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม

วตัถุประสงคเ์ปิดเผยสาธารณะและลงบญัช ีโดยใชต้วัเลข

จากวธิมีลูคา่ตน้ทุนคณูอตัราผลตอบแทน (market rental 

value = cost approach outcome x desired yield)  

 

 

 

 

 

 

 

 



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

ไปสิน้สุดวนัที ่2 ตุลาคม 2587 โดย Lisuda จะตอ้ง

ให ้TDT ต่อสญัญาเช่าหาก TDT ใชส้ทิธใินการต่อ

สญัญา อตัราค่าเช่ารายปีจะปรบัเพิม่ขึน้โดยอา้งองิ

จากดัช นีค่ า เช่ าซึ่ ง กํ าหนดโดย  Netherlands 

Statistic Bureau หรอืสํานักงานสถติแิห่งชาตขิอง

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

ค่าเช่าที่ดินในการดาํเนินงานในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์

TT ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ ไดเ้ชา่ทีด่นิของ 

Lisuda ทีอ่ยูเ่ลขที ่112 Fokko Kortlanglaan  ใน

เมอืง Ermelo สาํหรบัการใชเ้ป็นทีจ่อดรถ และทีช่ ัง่

นํ้าหนกัรถ ทีอ่ยูด่า้นขา้งกจิการโรงงานชาํแหละเป็ด

เนื้อ 

 

ทีด่นิที ่ TT เชา่เพือ่ประกอบกจิการ มขีนาด 8,225 

ตร.ม. โดยสญัญาเชา่จะสิน้สดุวนัที ่2 ตุลาคม 2562 

โดย TDT มสีทิธใินการขอต่อสญัญาเชา่ไปอกีใน

ทุกๆ 9 ปี เป็นระยะเวลา 2 ครัง้ ไปสิน้สดุปี 2580 

และสามารถต่อสญัญาเชา่ไดอ้กี 7 ปี ไปสิน้สดุวนัที ่

2 ตุลาคม 2587 โดย Lisuda จะตอ้งให ้ TT ต่อ

สญัญาเชา่หาก TDT ใชส้ทิธใินการต่อสญัญา อตัรา

 

 

 

 

 

 

 

 

6,255,576 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,534,569  

 

 

 

 

 

 

 

 

บรษิทัยอ่ยไดเ้ชา่ทีด่นิดงักล่าวในราคา 169,636 ยโูรต่อปี 

ซึง่ตํ่ากวา่ 170,772 ยโูรต่อปีตามราคาเชา่ตลาด (market 

rent) ตามรายงานประเมนิทรพัยส์นิ วนัที ่16 มนีาคม 2558 

ของบรษิทั American Appraisal ซึง่เป็นผูป้ระเมนิมลูคา่

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก.ล.ต. โดยมี

นายโรโดลโฟ เวอรก์ารา่ เป็นผูป้ระเมนิหลกัในประเทศไทย 

วฒ.022 ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม

วตัถุประสงคเ์ปิดเผยสาธารณะและลงบญัช ีโดยใชต้วัเลข

จากวธิมีลูคา่ตน้ทุนคณูอตัราผลตอบแทน (market rental 

value = cost approach outcome x desired yield)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ และมคีวามเหน็วา่

รายการดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดท้ีอ่าจทาํใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  อยา่งไรกต็ามคา่เชา่

ทีด่นินัน้เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยทีด่นิผนืดงักล่าวไดม้กีาร



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

คา่เชา่รายปีจะปรบัเพิม่ขึน้โดยอา้งองิจากดชันีคา่

เชา่ซึง่กาํหนดโดย Netherlands Statistic Bureau 

หรอืสาํนกังานสถติแิหง่ชาตขิองประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์

 

ในปี 2557 TT ได้มกีารเช่าอาคารเพิม่ขึ้นในการ

เก็บบรรจุภณัฑ์เพื่อนําไปใช้ในโรงชําแหละ ทําให้

มลูคา่รายการเพิม่ขึน้จากปี 2556 

ประเมนิมลูคา่ทีด่นิและทรพัยส์นิ จาก บรษิทั American 

Appraisal ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีด่นิและทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บั

การเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. (โดยผูป้ระเมนิของ

บรษิทั American Appraisal ทีไ่ดร้บัอนุญาตในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด)์ โดยวธิกีารประเมนิดว้ยตน้ทุน (Cost 

approach)  และประมาณการคา่เชา่ซึง่เป็นราคาตลาด 

(market rent) นัน้ บง่ชีว้า่ราคาเชา่ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่

เหมาะสม  

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัฯ  พจิารณาถงึความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 

 

ในการประชุมครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2557 

คณะกรรมการบรษิทัฯ  ไดร้บัทราบเงือ่นไข และความมอียู่

ของสญัญาเชา่ทีด่นิดงักล่าวแลว้ และไมม่คีวามเหน็อื่นใด

เพิม่เตมิจากความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

กล่าวขา้งตน้   

Ermel’s Hof B.V. (“Ermel”) 

ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

ลกัษณะธุรกจิ 

ใชเ้ชา่อสงัหารมิทรพัย ์

ค่าเช่าที่ดินในการดาํเนินงานในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์

DTF ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  ไดท้าํการเชา่

ทีด่นิที ่148 Harderwijkerweg เมอืง Ermelo

10,691,974 2,265,537  บรษิทัยอ่ยไดเ้ชา่ทีด่นิดงักล่าวในราคา 250,440 ยโูรต่อปี 

ซึง่ตํ่ากวา่ 317,520 ยโูรต่อปีตามราคาเชา่ตลาด (market 

rent) ตามรายงานประเมนิทรพัยส์นิ วนัที ่16 มนีาคม 2558 

ของบรษิทั American Appraisal ซึง่เป็นผูป้ระเมนิมลูคา่

ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังานก.ล.ต. โดยมี

นายโรโดลโฟ เวอรก์ารา่ เป็นผูป้ระเมนิหลกัในประเทศไทย 



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

 

ความสมัพนัธ ์

Ermel’s Hof B.V. เป็นบริษัทของ Mr. Tomassen 

Sr. บดิาของนายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ซึ่งเป็นผูถ้อื

หุ้นรายใหญ่ กรรมการของบรษิทัฯ  และผูบ้รหิาร

ของ DTH 

สาํหรบัฟารม์เลีย้งพอ่แมพ่นัธุเ์ป็ดและโรงฟักไข ่

จาก Ermel 

 

ทีด่นิที ่DTF เชา่เพือ่ประกอบกจิการ มขีนาด 

34,606 ตร.ม. โดยสญัญาเชา่จะสิน้สุดวนัที ่31 

กรกฎาคม 2569 และ DTF มสีทิธใินการขอต่อ

สญัญาเชา่ไปอกี 6 ปี โดยเมือ่สิน้สดุสญัญาเชา่แลว้ 

ผูใ้หเ้ชา่สามารถตดัสนิใจทีจ่ะไมต่่อสญัญาเชา่ได ้

เมือ่ผูเ้ชา่กระทาํผดิรา้ยแรง เชน่ การไมจ่า่ยคา่เชา่ 

หากผูเ้ชา่ไมก่ระทาํการผดิรา้ยแรงใดๆ ผูใ้หเ้ชา่

ตอ้งต่อสญัญาเชา่ ซึง่เงือ่นไขสญัญาเชา่ดงักล่าว 

เป็นไปตามกฎหมายคุม้ครองเกษตรกรในการเชา่

ทีด่นิในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์(Farm lease law 

“Pachtwet”) นอกจากนี้ อตัราคา่เชา่รายปีจะปรบั

เพิม่ขึน้โดยอา้งองิจากดชันีคา่เชา่ซึง่กาํหนดโดย 

Ministry of Economic Affairs เพือ่ใชส้าํหรบัพืน้ที่

ฟารม์ในประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ 

วฒ.022 ซึง่ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตาม

วตัถุประสงคเ์ปิดเผยสาธารณะและลงบญัช ีโดยใชต้วัเลข

จากวธิมีลูคา่ตน้ทุนคณูอตัราผลตอบแทน (market rental 

value = cost approach outcome x desired yield)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ และมคีวามเหน็วา่

รายการดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดท้ีอ่าจทาํใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  อยา่งไรกต็ามคา่เชา่

ทีด่นินัน้เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยทีด่นิผนืดงักล่าวได ้รบั

การประเมนิมลูคา่ทีด่นิและทรพัยส์นิจาก บรษิทั American 

Appraisal ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีด่นิและทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บั

การเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. (โดยผูป้ระเมนิของ

บรษิทั American Appraisal ทีไ่ดร้บัอนุญาตในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด)์ โดย วธิกีารประเมนิดว้ยตน้ทุน (Cost 

approach)  และประมาณการคา่เชา่ซึง่เป็นราคาตลาด 

(market rent) นัน้ บง่ชีว้า่ราคาเชา่ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่

เหมาะสม 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัฯ  พจิารณาถงึความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว 

 

ในการประชุมครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2557 

คณะกรรมการบรษิทัฯ  ไดร้บัทราบเงือ่นไข และความมอียู่



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 
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ของสญัญาเชา่ทีด่นิดงักล่าวแลว้ และไมม่คีวามเหน็อื่นใด

เพิม่เตมิจากความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

กล่าวขา้งตน้   

นายเคิรด์จอง ทอมาเซ่น 

 

 

ค่าเช่าที่ดินในการดาํเนินงานในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด ์

Lucky Duck ซึง่เป็นบรษิทัยอ่ยของบรษิทัฯ  ไดเ้ชา่

ที่ดินของนายเคิร์ดจอง ทอมาเซ่น ที่อยู่เลขที่ 5 

Rietdekkerstraat ใ น เ มือ ง  Uden ใ นป ร ะ เ ทศ

เนเธอรแ์ลนด์  สําหรบัโรงงานแปรรูปอาหาร หอ้ง

เยน็ และ คลงัสนิคา้ 

ที่ดินที่ Lucky Duck เช่าเพื่อประกอบกิจการ มี

ขนาด 2,624 ตร.ม. โดยสญัญาเช่าจะสิ้นสุดวนัที่ 

30 เมษายน 2562 และ Lucky Duck มสีทิธใินการ

ขอต่อสญัญาเช่าไปอกีในทุกๆ 5 ปี เป็นระยะเวลา 

5 ครัง้ ไปสิน้สุดวนัที ่30 เมษายน 2587 โดยนาย

เคิร์ดจอง ทอมาเซ่น จะต้องให้ Lucky Duck ต่อ

สัญญาเช่าหาก Lucky Duck ใช้สิทธิในการต่อ

สญัญา อตัราค่าเช่ารายปีจะปรบัเพิม่ขึน้โดยอา้งองิ

จากดัช นีค่ า เช่ าซึ่ ง กํ าหนดโดย  Netherlands 

Statistic Bureau  

5,799,598 1,326,926  บรษิทัยอ่ยไดเ้ชา่ทีด่นิดงักล่าวในราคา 146,682 ยโูรต่อปี 

ซึง่ใกลเ้คยีงกบั 145,840 ยโูรต่อปีตามราคาเชา่ตลาด 

(market rent) ตามรายงานประเมนิทรพัยส์นิ  

วนัที ่16 มนีาคม 2558 ของบรษิทั American Appraisal ซึง่

เป็นผูป้ระเมนิมลูคา่ทรพัยส์นิทีไ่ดร้บัความเหน็ชอบจาก

สาํนกังานก.ล.ต. โดยมนีายโรโดลโฟ เวอรก์ารา่ เป็นผู้

ประเมนิหลกัในประเทศไทย วฒ.022 ซึง่ไดร้บัความ

เหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. ตามวตัถุประสงคเ์ปิดเผย

สาธารณะและลงบญัช ีโดยใชต้วัเลขจากวธิมีลูคา่ตน้ทุนคณู

อตัราผลตอบแทน (market rental value = cost approach 

outcome x desired yield)  

 

คณะกรรมการตรวจสอบพจิารณาแลว้ และมคีวามเหน็วา่

รายการดงักล่าวมคีวามเป็นไปไดท้ีอ่าจทาํใหเ้กดิความ

ขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  อยา่งไรกต็ามคา่เชา่

ทีด่นินัน้เป็นราคาทีเ่หมาะสม โดยทีด่นิผนืดงักล่าวได ้รบั

การประเมนิมลูคา่ทีด่นิและทรพัยส์นิ จาก บรษิทั American 

Appraisal ซึง่เป็นผูป้ระเมนิทีด่นิและทรพัยส์นิอสิระทีไ่ดร้บั

การเหน็ชอบจากสาํนกังาน ก.ล.ต. (โดยผูป้ระเมนิของ



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 

/ ความสมัพนัธ ์
ประเภทรายการ 

มลูค่าของรายการ (บาท) 
ความจาํเป็น/ความสมเหตสุมผล ความเหน็ของ

คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

อย่างไรก็ดี Lucky Duck มีความจําเป็นที่จะต้อง

สร้าง ห้องเย็น และ คลงัสนิค้าใหม่เพิม่เติม เพื่อ

สนับสนุนการประกอบธุรกจิ และนายเคริด์จอง ทอ

มาเซ่น ได้ออกค่าใช้จ่ายในการสร้างคลังสินค้า

ดงักล่าวในปี 2557 และค่าใชจ้า่ยในการก่อสรา้งได้

ถูกรวมไว้อยู่ในค่าเช่าที่ดินตามสัญญาที่ระบุไว้

ระหวา่งนายเคริด์จอง ทอมาเซ่น และ Lucky Duck 

ซึ่งอยู่ที่ร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง

ทัง้หมด 

บรษิทั American Appraisal ทีไ่ดร้บัอนุญาตในประเทศ

เนเธอรแ์ลนด)์ โดยวธิกีารประเมนิดว้ยตน้ทุน (Cost 

approach)  และประมาณการคา่เชา่ซึง่เป็นราคาตลาด 

(market rent) นัน้ บง่ชีว้า่ราคาเชา่ในปัจจบุนัอยูใ่นระดบัที่

เหมาะสม 

 

ทางผูป้ระเมนิไดใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัการเกบ็คา่เชา่สาํหรบั

สิง่ปลกูสรา้งทีอ่ตัรารอ้ยละ 10 ของคา่ใชจ้า่ยในการก่อสรา้ง

ทัง้หมดวา่เป็นอตัราทีย่อมรบัได ้ 

 

ในกรณทีีบ่รษิทัยอ่ยจะรอ้งขอใหผู้ใ้หเ้ชา่ชาํระคา่ก่อสรา้ง

สนิทรพัยอ์าคารและสิง่ปลกูสรา้งบนทีด่นิ และบรษิทัย่อยจะ

ชาํระคา่เชา่ในอตัรารอ้ยละ 10 ของคา่ก่อสรา้งดงักล่าวในแต่

ละปี ในกรณดีงักล่าว บรษิทัฯ จะปฏบิตัติามหลกัเกณฑใ์น

การทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกบัตลาดทุนที ่ทจ.21/2551 รวมถงึการวดัขนาดรายการ

เพือ่พจิารณาขออนุมตัติามขัน้ตอนต่อไป 

 

ทัง้นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการ

บรษิทัฯ  พจิารณาถงึความเหมาะสมของรายการดงักลา่ว  

 

ในการประชุมครัง้ที ่6/2557 เมือ่วนัที ่7 ตุลาคม 2557 

คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดร้บัทราบเงือ่นไข และความมอียู่



  

     

บคุคล/นิติบคุคลที่อาจมีความขดัแย้ง 
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คณะกรรมการตรวจสอบ 2557  
ไตรมาส 1 

/2558 

ของสญัญาเชา่ทีด่นิเพิม่เตมิจากความเหน็ดงักล่วแลว้ และ

ไมม่คีวามเหน็อื่นใดของคณะกรรมการตรวจสอบตามที่

กล่าวขา้งตน้ 

G.J. Tomassen Holding B.V. (“G.J. 

Tomassen Holding”) ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

ลกัษณะธุรกจิ 

ประกอบธุรกจิถอืหุน้ในบรษิทัอื่น (Holding 

Company) 

 

 

ค่าตอบแทนผูบ้ริหาร 

ท า ง บ ริ ษั ท  Tomassen Duck-To B.V.  จ่ า ย

ค่าตอบแทนผูบ้รหิารในรปูแบบของเงนิเดอืนใหก้บั 

นายเคริด์จอง ทอมาเซ่นผ่านทาง G.J. Tomassen 

Holding รวมถงึโบนสัประจาํปีดว้ย 

 

สญัญาว่าจา้งดงักล่าวเป็นการว่าจา้งนายเคริด์จอง 

ทอมาเซ่น เป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัท DTH และมี

ระยะเวลา 5 ปี นบัตัง้แต่วนัที ่28 ธนัวาคม 2555 

  

บรษิทัฯ มภีาระในการจา่ยเงนิชดเชยสาํหรบัการให้

นายเคริด์จอง ทอมาเซ่น ออกจากตําแหน่งโดยไมม่ี

เหตุอนัควร ซึง่การจา่ยเงนิชดเชยนี้เป็นบรรทดัฐาน

ทัว่ไปของการจา้งงาน 

 

นอกเหนือไปจากทีก่ล่าวไวน้ี้ บรษิทัฯ ไมไ่ดม้ภีาระ

ผกูพนัใดๆ กบัทาง G.J. Tomassen Holding อกี 

14,258,612 

 

 

 

 

  

 

4,686,962  

 

 

 

  

 

เนื่องจากคา่ตอบแทนผูบ้รหิารรายการนี้ เป็นรายการ

เงนิเดอืนตามปกตทิีจ่า่ยใหน้ายเคริด์จอง ทอมาเซ่น แต่เป็น

การจา่ยในนามนิตบิุคคลแทนการจา่ยใหบุ้คคลโดยตรง ซึง่

ผูต้รวจสอบภายในของกลุ่มบรษิทั DTH (Deloitte 

Netherlands) ไดใ้หค้วามเหน็วา่ ลกัษณะรายการจา่ย

คา่ตอบแทนผา่นนิตบิุคคลนัน้ ถอืวา่เป็นรายการปกตทิัว่ไป 

และเป็นลกัษณะรายการทีอ่นุญาตใหก้ระทาํไดภ้ายใต้

กฎหมายของประเทศเนเธอรแ์ลนด ์

 

คณะกรรมการตรวจสอบตระหนกัถงึโครงสรา้งการจา่ย

เงนิเดอืนทีแ่ตกต่างไปจากลกัษณะการจา่ยเงนิแบบปกตใิน

ประเทศไทย ดงันัน้ เพือ่สรา้งบรรทดัฐานทีด่ใีนดา้นการ

กาํกบัดแูลกจิการ คณะกรรมการตรวจสอบจงึเสนอต่อ

คณะกรรมการบรษิทัฯ  ใหพ้จิารณาแต่งตัง้ทมีงานเพือ่

ทาํการศกึษาหาวธิกีารจา่ยเงนิเดอืนในรปูแบบอื่นในอนาคต 

เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัของการกาํกบัดแูลกจิการทีด่ ี 

หมายเหตุ: โปรดดรูายละเอยีดรายงานประเมนิมลูคา่สนิทรพัยท์ีก่ลุ่มบรษิทั DTH เชา่เพือ่ใชใ้นการดาํเนินงาน ตามรายละเอยีดในเอกสารแนบ 



  

     

 



  

     

14.2  มาตรการหรือขัน้ตอนการอนุมติัการทาํรายการระหว่างกนั 

ที่ประชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ ครัง้ที่ 4 เมื่อวนัที่ 9 กนัยายน 2557  ได้มมีติกําหนดนโยบาย และ ขัน้ตอนการทํารายการ

ระหว่างกัน เพื่อให้รายการระหว่างบุคคลหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขดัแย้งเป็นไปอย่างโปร่งใส และ เพื่อเป็นการรกัษา

ผลประโยชน์ของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์และขอ้บงัคบัประกาศคาํสัง่

หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเขา้ทาํรายการระหวา่ง

กนั ทัง้น้ี ผูบ้รหิาร หรอืผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีจะไมส่ามารถเขา้มามสีว่นร่วมในการอนุมตัริายการระหวา่งกนัดงักล่าวได ้ในกรณีที่

กฎหมายกําหนดใหต้้องไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัฯ  บรษิทัฯ จะจดัใหม้คีณะกรรมการตรวจสอบเขา้ร่วม

ประชุมเพื่อพจิารณาและใหค้วามเหน็เกีย่วกบัความจาํเป็นในการทาํรายการและความสมเหตุสมผลของรายการนัน้ๆ ทัง้น้ี การ

ทํารายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป และการทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไข

การคา้โดยทัว่ไป ใหม้หีลกัการดงัน้ี 

 

การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป  

การทํารายการระหว่างกนัทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีม่เีงื่อนไขการคา้โดยทัว่ไป ระหว่างบรษิทัฯ  และบรษิทัย่อย กบักรรมการ 

ผูบ้รหิาร หรอืบุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง ไดร้บัอนุมตัเิป็นหลกัเกณฑจ์ากคณะกรรมการบรษิทัฯ  ใหฝ่้ายจดัการ สามารถอนุมตักิาร

ทาํธุรกรรมดงักล่าวไดห้ากรายการดงักล่าวนัน้มขีอ้ตกลงทางการคา้ในลกัษณะเดยีวกบัทีว่ญิญชูนจะพงึกระทาํกบัคู่สญัญาทัว่ไป

ในสถานการณ์เดยีวกนั ดว้ยอํานาจต่อรองทางการคา้ทีป่ราศจากอทิธพิลในการทีต่นมสีถานะเป็นกรรมการ ผูบ้รหิาร หรอืบุคคล

ทีม่คีวามเกีย่วขอ้ง  

 

การทาํรายการทีเ่ป็นขอ้ตกลงทางการคา้ทีไ่มเ่ป็นเงือ่นไขการคา้โดยทัว่ไป 

การทํารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทัว่ไป จะต้องถูกพิจารณาและให้ความเห็นโดย

คณะกรรมการตรวจสอบก่อนนําเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทัฯ และ/หรอืทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ เพื่อพจิารณาอนุมตัต่ิอไป ทัง้น้ี ให้

ปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ และขอ้บงัคบั ประกาศ คําสัง่ หรอืขอ้กําหนดของคณะกรรมการ

กํากบัตลาดทุนและตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทย รวมถงึการปฏบิตัติามขอ้กําหนดเกีย่วกบัการเปิดเผยขอ้มลูการทาํรายการ

ทีเ่กีย่วโยงกนั 

 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มคีวามชํานาญในการพจิารณารายการระหว่างกนัที่อาจจะเกิดขึ้น บรษิทัฯ จะแต่งตัง้

ผูเ้ชีย่วชาญอสิระหรอืผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นผูใ้หค้วามเหน็เกีย่วกบัรายการระหว่างกนัดงักล่าวเพื่อนําไปใชป้ระกอบการ

ตดัสนิใจของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรอื คณะกรรมการบรษิทัฯ  และ/หรอื ผูถ้อืหุน้ตามแต่กรณี เพื่อใหม้ัน่ใจว่าการเขา้

ทํารายการดงักล่าวมคีวามจําเป็นและมคีวามสมเหตุสมผลโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบรษิทัฯ  ทัง้น้ี บรษิทัฯ จะเปิดเผย

รายการระหวา่งกนัไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี และหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีไ่ดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัฯ  

 

  



  

     

14.3  นโยบายหรอืแนวโน้มการทาํรายการระหว่างกนัในอนาคต 

ในกรณีทีบ่รษิทัฯ มกีารทาํรายการกบับุคคลทีเ่กีย่วโยงกนัซึง่เป็นผูท้ีม่คีวามขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับรษิทัฯ  คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะเป็นผูใ้หค้วามเหน็ถงึความจาํเป็นของบรษิทัฯ ในการเขา้ทาํรายการดงักลา่ว โดยคณะกรรมการตรวจสอบจะ

ดาํเนินการตรวจสอบใหแ้น่ใจวา่รายการดงักลา่วมขีอ้กาํหนดและเงือ่นไขทีส่อดคลอ้งกบัแนวปฏบิตัทิีม่อียูใ่นตลาดและราคา

คา่ใชจ้า่ยสาํหรบัการทาํรายการดงักลา่วมกีารประเมนิและเปรยีบเทยีบกบัราคาตลาด ในกรณีทีไ่มม่รีาคาตลาด คณะกรรมการ

ตรวจสอบจะดาํเนินการใหแ้น่ใจวา่ราคาทีบ่รษิทัฯ เขา้ทาํรายการเป็นราคาทีส่มเหตุสมผล และเป็นการดาํเนินการเพือ่ประโยชน์

สงูสดุของบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้ หากคณะกรรมการตรวจสอบไมส่ามารถประเมนิรายการทีเ่กีย่วโยงกนัดงักลา่วได ้ เน่ืองจากไมม่ี

ความเชีย่วชาญเพยีงพอในเรือ่งดงักลา่ว บรษิทัฯ จะดาํเนินการจดัหาผูเ้ชีย่วชาญเพือ่ประเมนิรายการดงักลา่ว และใหค้วามเหน็

เกีย่วกบัการเขา้ทาํรายการ ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัฯ  หรอืคณะกรรมการตรวจสอบแลว้แต่กรณีจะนําความเหน็ของ

ผูเ้ชีย่วชาญทีม่คีวามเหน็อสิระไปพจิารณาประกอบการตดัสนิใจในการเขา้ทาํรายการ โดยกรรมการทีม่สีว่นไดเ้สยีเกีย่วกบัการ

เขา้ทาํรายการ จะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในการพจิารณาอนุมตัเิขา้ทาํรายการ นอกจากน้ี บรษิทัฯ ตอ้งดาํเนินการเปิดเผย

ขอ้มลูการเขา้ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนัในหมายเหตุประกอบงบการเงนิทีต่รวจสอบหรอืสอบทานแลว้ของบรษิทัฯ  รายงาน

ประจาํปี หรอืแบบแสดงรายการขอ้มลูประจาํปี (แบบ 56-1) 

 

 

 


