12. รายการระหว่ างกัน
12.1

ลักษณะของรายการระหว่ างกัน
ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันทีเกิดขึน โดยสามารถแบ่งเป็ นประเภทรายการทีเกียวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและ การปฏิบตั ิการของบริ ษัทจด
ทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน รายการระหว่างกันดังกล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึงมีลกั ษณะของรายการโดยสรุ ป
ดังนี
12.1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
เป็ นการให้ บริการระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย และบริษัทย่อยกับบริษัทย่อยซึงเป็ นไปตามธุรกิจ
ปกติ และมีเงือนไขการค้ าโดยทัวไปและเพือประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ

12.1.2 รายการเกียวกับทรั พย์ สนิ หรื อบริการ
(1) บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าและให้ ใช้ สิทธิในการดําเนินงานศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสม
ดํา) และศูนย์วิจยั และพัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม
2539 โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ ใช้ สิทธิการดําเนินงานครังละ 10 ปี โดยบริ ษัทฯ ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญา จนถึงปั จจุบนั
ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที 30 กันยายน 2569 โดยบริ ษัทฯ ผูกพัน
ทีจะจ่ายค่าตอบแทนดังนี
• ค่าเช่าทีดินกับกรมธนารักษ์ ตามอัตราทีกรมธนารักษ์ กําหนด ทังนีอยูร่ ะหว่างการทําสัญญา
• ค่าธรรมเนียมการใช้ สทิ ธิเป็ นรายเดือนตามอัตราของกากทีให้ บริ การ
(2) บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าทีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย ดังนี
• ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที R-26, R-27 เนือทีประมาณ 62.5 ไร่ มีกําหนดระยะเวลาเช่า
30 ปี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี
• ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนือที 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา มีกําหนด
เวลาเช่า 30 ปี (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี
12.1.3 รายการความช่ วยเหลือทางการเงิน
เป็ นการกู้ยืมเงินระหว่างบริ ษัทฯ กับบริ ษัทย่อย และบริ ษัทย่อยกับบริ ษัทย่อยระหว่างปี 2561 โดย
ได้ พิจารณาแล้ วว่ามีความสมเหตุสมผล มีการคิดอัตราดอกเบียในอัตราทีเหมาะสม และคํานึงถึงผลประโยชน์ของ
บริษัทฯ เป็ นหลัก แต่ทงนี
ั ภายในปี 2561ได้ มีการชําระคืนเงินกู้ยืม และ ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ไม่มียอดหนีต่อกัน
โดยได้ มีการแสดงรายการดังกล่าวไว้ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจําปี สินสุด 31 ธันวาคม 2561 แล้ ว
แม้ ว่าในปี 2561 บริ ษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริ ษัทย่อย แต่เนืองบริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทย่อย
ดังกล่าวร้ อยละ 99.99 รายการดังกล่าวจึงเป็ นรายการทีได้ รับยกเว้ น ไม่ถือว่าเป็ นรายการทีเกี ยวโยงกัน จึงไม่ต้อง
เปิ ดเผยข้ อมูลตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลและการปฏิบตั ิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการทีเกียวโยงกัน พ.ศ.2547

77

ตารางแสดงรายละเอียดรายการทีเกียวโยงกันในรอบปี 2561 แบ่งแยกตามประเภทรายการได้ ดงั นี
12.1.1 รายการธุรกิจปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ
(1) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย
หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
บริษัท อินดัสเทรียล
เวสต์ เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จํากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

-บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัท
อินดัสเทรี ยล เวสต์เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จํากัด ร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน
-ไม่มีกรรมการร่ วมกัน

บริ ษัทฯ รับซือกากรี ไซเคิลจากบริ ษัท อินดัสเทรี ยล เวสต์เมเนจ
เมนท์ (เอเซีย) จํากัด

มูลค่ าของรายการ
(ล้ านบาท)
2561
2560
4.8

0.7

ความสมเหตุสมผล และความจําเป็ นของ
รายการระหว่ างกัน
เป็ นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติทีมีราคาและ
ผลตอบแทนทีเป็ นทางการค้ าปกติ

(2) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทย่อยกับบริ ษัทย่อย
หน่ วยงานทีเกียวข้ อง
บริษัท เจนโก้ รี นิว
เอเบิล จํากัด และ
บริษัท เอเซียพัฒนา
แลนด์ จํากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

-บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัท
บริ ษัท เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด ให้ บริ การบํารุงรักษาอาคารและ
เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด และ ระบบสาธารณูปโภค แก่บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด
บริ ษัทเอเซีย พัฒนาแลนด์
จํากัด ร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน บริ ษัททังสองแห่ง
-มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายอัศวิน วิภศู ิริ
2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
3. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ

มูลค่ าของรายการ
(ล้ านบาท)
2561
2560
0.6

-

ความสมเหตุสมผล และความจําเป็ นของ
รายการระหว่ างกัน
เป็ นการดําเนินงานตามธุรกิจปกติทีมีราคาและ
ผลตอบแทนทีเป็ นทางการค้ าปกติ

12.1.2 รายการเกียวกับทรัพย์สนิ หรื อบริ การ
หน่ วยงานทีเกียวข้ อง

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ

ลักษณะรายการ

กระทรวงอุตสาหกรรม

- กระทรวงอุตสาหกรรมเป็ น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 13.37
ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ
- มีผ้ บู ริ หารของกระทรวง
อุตสาหกรรมดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ 2 ท่าน
คือ
1. ดร.พสุ โลหารชุน
2. นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ

บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าและให้ ใช้ สิทธิในการดําเนินงาน
ศูนย์บริ การกําจัดกากอุตสาหกรรม (แสมดํา) และศูนย์วิจยั และ
พัฒนาเพือการอนุรักษ์ สิงแวดล้ อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม ตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2539 โดยมีระยะเวลาเช่าและ
ให้ ใช้ สิทธิการดําเนินงานครังละ 10 ปี โดยบริ ษัทฯ ได้ รับการต่อ
อายุสญ
ั ญา จนถึงปั จจุบนั ได้ รับการต่ออายุสญ
ั ญาเช่าออกไปอีก
10 ปี นับตังแต่วนั ที 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที 30 กันยายน 2569

การนิคมอุตสาหกรรม
แห่ งประเทศไทย

-การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเป็ นผู้ถือหุ้นร้ อยละ
1.34 ของทุนจดทะเบียนบริ ษัทฯ
-มีผ้ บู ริ หาร กนอ. ดํารงตําแหน่ง
เป็ นกรรมการบริ ษัทฯ 1 ท่าน คือ
1. นางสาวฐานันดร์ พิทกั ษ์ วงศ์

บริ ษัทฯ ทําสัญญาเช่าทีดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการ
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี
(1) ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที R-26, R-27 เนือทีประมาณ
62.5 ไร่ มีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี (2539-2569)
โดยเสียค่าเช่ารายปี
(2) ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10 เนือที 29 ไร่
1 งาน 82 ตารางวา มีกําหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี
(2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี
(3) ค่าใช้ จ่ายอืน ได้ แก่ ค่าบํารุงสาธารณูปโภค

มูลค่ าของรายการ
(ล้ านบาท)
2561
2560
3.2

3.1

4.0

4.0

1.7

1.7

0.6

0.7

ความสมเหตุสมผล และความจําเป็ นของ
รายการระหว่ างกัน
เป็ นการดําเนินงานตามปกติธรุ กิจทีมีสญ
ั ญาที
ได้ ตกลงกันตามราคาตลาดทัวไป และมี
ผลตอบแทนทีเป็ นการค้ าปกติ

เป็ นการดําเนินงานตามปกติธรุ กิจทีมีสญ
ั ญาที
ได้ ตกลงกันตามราคาตลาดทัวไป และมี
ผลตอบแทนทีเป็ นการค้ าปกติ

12.1.3 รายการความช่วยเหลือทางการเงิน
(1) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริ ษัทย่อย
บริษัททีเกียวข้ อง
บริษัท เอเซียพัฒนา
แลนด์ จํากัด

ความสัมพันธ์ กับบริษัทฯ
-บริ ษัทฯ ถือหุ้นบริ ษัท เอเซีย
พัฒนา แลนด์ จํากัด ร้ อยละ
99.99 ของทุนจดทะเบียน
บริ ษัท
-มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายอัศวิน วิภศู ิริ
2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
3. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ

ลักษณะรายการ
บริ ษัทฯ ให้ บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อย
กู้ยืมเงิน โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 5.5 ต่อปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31
ธันวาคม (ล้ านบาท)
2561
2560
-
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ความสมเหตุสมผล และความจําเป็ นของ
รายการระหว่ างกัน
เป็ นการช่วยเหลือสภาพคล่องให้ กบั
บริ ษัทย่อย โดยคิดดอกเบียในอัตราทีเหมาะสม

(2) รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทย่อยกับบริ ษัทย่อย
บริษัททีเกียวข้ อง

ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

บริษัท เอเซียพัฒนา
แลนด์ จํากัด
และบริษัท อินดัสเทรี ยล
เวสต์ เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จํากัด

-บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทเอเซีย
พัฒนาแลนด์ จํากัด และบริ ษัท
อินดัสเทรี ยล เวสต์เมเนจเมนท์
(เอเซีย) จํากัด ร้ อยละ 99.99
ของทุนจดทะเบียน บริ ษัททัง
สองแห่ง
-ไม่มีกรรมการร่วมกัน

ลักษณะรายการ
บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด กู้ยืมเงิน
บริ ษัท อินดัสเทรี ยล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จํากัด
โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 0.3 ต่อปี

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31
ธันวาคม (ล้ านบาท)
2561
2560
-

13

ความสมเหตุสมผล และความจําเป็ นของ
รายการระหว่ างกัน
เป็ นการช่วยเหลือสภาพคล่องระหว่างกัน โดย
คิดดอกเบียในอัตราทีเหมาะสม

บริษัททีเกียวข้ อง

ความสัมพันธ์กบั บริ ษัทฯ

ลักษณะรายการ

ยอดคงเหลือ ณ วันที 31
ธันวาคม (ล้ านบาท)
2561
2560

ความสมเหตุสมผล และความจําเป็ นของ
รายการระหว่ างกัน

บริษัท เอเซียพัฒนา
แลนด์ จํากัด
และบริษัท เจนโก้
พลังงานสะอาด จํากัด

-บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทเอเซีย
พัฒนาแลนด์ จํากัด และบริ ษัท
เจนโก้ พลังงานสะอาด จํากัด
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน บริ ษัททังสองแห่ง
-มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายอัศวิน วิภศู ิริ
2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
3. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด กู้ยืมเงิน บริ ษัท เจนโก้
พลังงานสะอาด จํากัด โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 0.3 ต่อปี

-
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บริษัท เอเซียพัฒนา
แลนด์ จํากัด
และบริษัท เจนโก้ รี นิว
เอเบิล จํากัด

-บริ ษัทฯ ถือหุ้นในบริ ษัทเอเซีย
พัฒนาแลนด์ จํากัด และบริ ษัท
เจนโก้ รี นิวเอเบิล จํากัด
ร้ อยละ 99.99 ของทุนจด
ทะเบียน บริ ษัททังสองแห่ง
-มีกรรมการร่วมกัน 3 ท่านคือ
1. นายอัศวิน วิภศู ิริ
2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ
3. นายอิทธิฤทธิ วิภศู ิริ

บริ ษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จํากัด กู้ยืมเงิน บริ ษัท เจนโก้
รี นิวเอเบิล จํากัด โดยมีอตั ราดอกเบียร้ อยละ 0.3 ต่อปี

-
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12.2

ความจําเป็ นและความสมเหตุสมผล
เนืองจากรายการระหว่างกันทีเกิดขึนเป็ นรายการทีดําเนินไปตามธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ และ
เป็ นไปตามเงือนไขการค้ าทัวไป ในกรณี ทีบริ ษัทฯ เข้ าทําสัญญาใดๆ หรื อมีการทํารายการระหว่างกันกับบริ ษัทฯ
บริ ษัทย่อย และ/หรื อบุคคลทีอาจมีความขัดแย้ ง บริ ษัทฯ จะพิจารณาถึงความจําเป็ นและความเหมาะสมในการเข้ าทํา
สัญญานันๆ โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ เป็ นหลัก บริ ษัทฯ ยังคงยึดมันในความสมเหตุสมผลและคํานึงถึง
ความเหมาะสมในเงือนไขและราคาทีเป็ นธรรมเป็ นหลัก เพือไม่ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์ อันเป็ นการรักษา
ผลประโยชน์สงู สุดของบริษัทฯ ตลอดจนผู้มีสว่ นได้ เสียทีเกียวข้ องทุกฝ่ าย
12.3

แนวโน้ มการทํารายการระหว่ างกันในอนาคต
รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ทีเกิดขึนและอาจเกิดขึนต่อไปในอนาคต จะเป็ นรายการทีดําเนินการทางธุรกิจ
ปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย กับบุคคลทีอาจมีความ
ขัดแย้ ง โดยจะยึดถือความสมเหตุสมผลและคํานึงถึงความเหมาะสมในเงือนไขและราคาทีเป็ นธรรมเป็ นหลัก โดย
บริ ษัทฯ จะให้ คณะกรรมการตรวจสอบหรื อผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบให้ เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และ
ความสมเหตุสมผลของการทํารายการ และหากมีการเปิ ดเผยรายการทีเกียวโยงกันจะเป็ นไปตามระเบียบของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทังเป็ นไป
ตามมาตรฐานการบัญชี เรื อง การเปิ ดเผยข้ อมูลเกียวกับบุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกัน ซึงกําหนดโดยสมาคมนัก
บัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
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