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12.   รายการระหว่างกัน 
12.1    ลักษณะของรายการระหว่างกัน 
 ในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้น โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทรายการที่เกี่ยวโยงกันตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและ การปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการระหว่างกันดงักล่าวเกิดจากสัญญาต่างๆ ซึ่งมีลักษณะของรายการโดยสรุปดังนี้ 
 12.1.1 การให้หรือรับบริการ 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการระหว่างบริษัทฯ กับบริษทัย่อย และบริษัทย่อยกับบริษัท
ย่อยซึ่งเป็นไปตามธุรกจิปกติ และมีเง่ือนไขการค้าโดยทั่วไปและเพื่อประโยชนส์ูงสุดของบริษัทฯ 
 

 12.1.2 การเช่าหรือให้เช่า 
  (1) บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) 
และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 
โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการด าเนินงานครั้งละ 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา จนถึงปัจจุบันได้รับการต่อ
อายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 โดยบริษัทฯ ผูกพันที่จะจ่าย
ค่าตอบแทนดังนี้  

• ค่าเช่าทีด่ินกับกรมธนารักษ์ตามอัตราที่กรมธนารักษ์ก าหนด ทั้งนี้อยู่ระหว่างการท าสัญญา 
• ค่าธรรมเนียมการใช้สิทธิเป็นรายเดือนตามอัตราของกากที่ให้บริการ    

  (2) บริษัทฯ ท าสญัญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
ดังนี ้

• ศูนย์มาบตาพดุ แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ 62.5 ไร่ มีก าหนดระยะเวลาเช่า    
    30 ป ี (2539-2569) โดยเสียค่าเช่ารายปี  

• ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10  เนื้อที่ 29 ไร่ 1 งาน 82 ตารางวา มีก าหนด 
    เวลาเช่า 30 ปี  (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี  
 

 12.1.3 การให้หรือรับบริการเป็นที่ปรึกษา 
 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการท าสัญญาที่ปรึกษาของนายอทิธิฤทธิ ์วิภูศิริ ผู้ถือหุ้นใหญ่ (อดีต
กรรมการผู้จดัการ) เพื่อให้ค าปรึกษาในการด าเนินธุรกจิของบริษัทฯ เพื่อให้การส่งต่องานและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานท่ียังมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นไปอย่างราบรื่น เป็นการว่าจ้างตามธุรกิจปกติ และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ มี
ความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตราว่าจ้าง 
 

 แม้ว่าในปี 2563 บริษัทฯ มีรายการระหว่างกันกับบริษัทย่อย แต่เนื่องจากบริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัทย่อยดังกล่าว
ร้อยละ 99.99 รายการดังกล่าวจึงเป็นรายการที่ได้รับยกเว้น ไม่ถือว่าเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน จึงไม่ต้องเปิดเผยข้อมูลตาม
ประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียน
ในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2547      
 



 
 

 
 

ตารางแสดงรายละเอยีดรายการระหว่างกันในรอบปี 2563 แบ่งแยกตามประเภทรายการไดด้ังนี ้
 
12.1.1    การให้หรือรับบริการ 
 (1)   รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทย่อย  

 
หน่วยงานที่เกีย่วข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

 
ความสมเหตุสมผล และความจ าเป็นของ 

รายการระหว่างกัน 2563 2562 

บริษัท อินดัสเทรยีล เวสต์
เมเนจเมนท์ (เอเซีย) 
จ ากัด 
 

-บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท  
 อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์   
 (เอเซีย) จ ากัด  ร้อยละ 99.99  
 ของทุนจดทะเบียน  
-ไม่มีกรรมการร่วมกัน 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากัด รับซ้ือกากรี
ไซเคิลจากบริษัทฯ  
(1) รายได้อื่นจากการขายเศษวัสด ุ
(2) คา่ใช้จ่ายอื่น เช่น สัญญาบริการ 

 
 

0.8 
1.6 

 
 

0.7 
- 

เป็นการด าเนินงานตามธุรกจิปกติที่มีราคาและ
ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกต ิ
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 (2)   รายการระหว่างกันระหว่างบริษัทย่อยกับบริษัทย่อย  
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
 

ความสมเหตุสมผล และความจ าเป็นของ 
รายการระหว่างกัน 2563 2562 

บริษัท เจนโก้ รีนิว 
เอเบิ้ล จ ากดั และ 
บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด ์
จ ากัด  
 

-บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท  
 เจนโก้ รีนวิเอเบิ้ล จ ากัด  และ 
 บริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์  
 จ ากัด  ร้อยละ 99.99 ของทุน 
 จดทะเบียน บริษัททั้งสองแห่ง 
-มีกรรมการร่วมกัน 3 ทา่นคือ  
1. นายอัศวิน วภิูศิริ 
2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 
3. นายบุรินทร์ อมรพิชิต 
 

(1) บริษัท เจนโก ้รีนิวเอเบิ้ล จ ากัด ใหบ้ริการบ ารุงรักษาอาคาร 
และระบบสาธารณูปโภค แกบ่ริษัท เอเซียพัฒนา แลนด์ จ ากัด  
(2) ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อใช้จา่ยด าเนินงาน 

1.1 
 

0.2 

1.2 
 
- 

เป็นการด าเนินงานตามธุรกจิปกติที่มีราคาและ
ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกต ิ

บริษัท เจนโก้ รีนิว 
เอเบิ้ล จ ากดั และ 
บริษัท เจนโก้ พลังงาน
สะอาด จ ากดั 

-บริษัทฯ ถือหุ้นในบริษัท  
 เจนโก้ รีนวิเอเบิ้ล จ ากัด  และ 
 บริษัท เจนโก้ พลังงานสะอาด 
จ ากัด ร้อยละ 99.99 ของทุน 
 จดทะเบียน บริษัททั้งสองแห่ง 
-มีกรรมการร่วมกัน 3 ทา่นคือ  
1. นายอัศวิน วภิูศิริ 
2. ดร.สมยศ แสงสุวรรณ 
3. นายบุรินทร์ อมรพิชิต 
 

ดอกเบี้ยเงินกู้ยืม เพื่อใช้จ่ายด าเนินงาน 0.4 - เป็นการด าเนินงานตามธุรกจิปกติที่มีราคาและ
ผลตอบแทนที่เป็นทางการค้าปกต ิ
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12.1.2    การเช่าหรือให้เช่า 
 

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 

ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 
 

ลักษณะรายการ 
มูลค่าของรายการ 

(ล้านบาท) 
 

ความสมเหตุสมผล และความจ าเป็นของ 
รายการระหว่างกัน 2563 2562 

บริษัทฯ และ  
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 
 
 

- กระทรวงอุตสาหกรรมเป็น 
  ผูถ้ือหุ้นรายใหญ่ร้อยละ 13.37  
  ของทุนจดทะเบยีนบริษัทฯ 
- มีผู้บริหารของกระทรวง 
  อุตสาหกรรมด ารงต าแหน่ง 
  เป็นกรรมการบริษัทฯ 2 ท่าน  
  คือ  
  1.  นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ ์
  2.  นายประกอบ ววิิธจินดา 
 

บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าและให้ใช้สิทธิในการด าเนินงานศูนย์บริการ
ก าจัดกากอุตสาหกรรม (แสมด า) และศูนย์วิจัยและพัฒนาเพื่อการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดราชบุรี กับกรมโรงงานอุตสาหกรรม 
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2539 โดยมีระยะเวลาเช่าและให้ใช้สิทธิการ
ด าเนินงานครั้งละ 10 ปี โดยบริษัทฯ ได้รับการต่ออายุสัญญา จนถึง
ปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 10 ปี นับตัง้แต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2569 
    - ค่าเช่า 
    - สินทรัพย์สิทธกิารใช ้

 
 
 
 
 
 
 
- 

11.9 

 
 
 
 
 
 
 

2.8 
- 

เปน็การด าเนินงานตามปกตธิุรกิจที่มีสญัญาที่ได้
ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทน
ที่เป็นการค้าปกต ิ
 
 
 
 
 
 
 
 

บริษัทฯ และ 
การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย  
 

-การนิคมอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทยเป็นผู้ถือหุ้นร้อยละ 
1.34 ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ  
-มีผู้บริหาร กนอ. ด ารงต าแหน่ง 
 เป็นกรรมการบริษัทฯ 1 ท่าน คือ 
 1. นางสาวฐานันดร์ พิทักษว์งศ์ 

บริษัทฯ ท าสัญญาเช่าที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดกับการ
นคิมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ดังนี้ 
(1)  ศูนย์มาบตาพุด แปลงเลขที่ R-26, R-27 เนื้อที่ประมาณ  
       62.5 ไร่ มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี  (2539-2569)  
       โดยเสียค่าเช่ารายปี  
(2)  ศูนย์มาบตาพุดส่วนต่อขยาย แปลง S8-S10  เนื้อที่ 29 ไร่  
       1 งาน 82 ตารางวา  มีก าหนดระยะเวลาเช่า 30 ปี     
       (2544-2574) โดยเสียค่าเช่ารายปี  
    - ค่าเช่า 
    - ค่าใช้จ่ายอื่น ได้แก่ ค่าบ ารุงสาธารณูปโภค 
    - สินทรัพย์สิทธกิารใช ้

 
 
 
 
 
 
 
 
- 

1.8 
18.7 

 
 
 
 
 
 
 
 

5.2 
1.7 
- 

เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจที่มีสญัญาที่ได้
ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทน
ที่เป็นการค้าปกต ิ
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หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 
ลักษณะรายการ 

มูลค่าของรายการ 
(ล้านบาท) 

 
ความสมเหตุสมผล และความจ าเป็นของ 

รายการระหว่างกัน 2563 2562 

บริษัท เจนโก้ รีนิว 
เอเบิ้ล จ ากดั และ 
บริษัท ไอ พลัส พรอพ
เพอร์ตี้ จ ากัด 

- บริษัท ไอ พลัส พรอพเพอร์ตี้ 
จ ากัด มีผู้ถือหุ้นและกรรมการเป็น
บุคคลในครอบครัวเดียวกัน 

บริษัท เจนโก้ รีนิวเอเบิ้ล จ ากัด ท าสัญญาเช่าอาคารกับบริษัท ไอ 
พลัส พรอพเพอร์ตี้ จ ากัด เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 โดยมี
ระยะเวลาเช่าตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 
2563  
    - ค่าเช่า 
    - สินทรัพย์สิทธกิารใช ้

 
 
 
 

0.6 
- 

 
 
 
 
- 
- 

เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจที่มีสญัญาที่ได้
ตกลงกันตามราคาตลาดทั่วไป และมีผลตอบแทน
ที่เป็นการค้าปกต ิ
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12.1.3 การให้หรือรับบริการเป็นที่ปรึกษา 
 

บุคคลที่เกี่ยวข้อง 
 
ความสัมพันธ์กับบริษัทฯ 

 
ลักษณะรายการ 

ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 31 
ธันวาคม  (ล้านบาท) 

 
ความสมเหตุสมผล และความจ าเป็นของ 

รายการระหว่างกัน 2563 2562 

นายอิทธิฤทธิ์ วภิูศิร ิ
 
  
 

-นายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิร ิเป็น 
 อดีตกรรมการ กรรมการบริหาร  
 และกรรมการผู้จัดการ ลาออก 
 จากต าแหน่งเมื่อวันที ่ 
 2 พฤษภาคม 2562 
-เป็นบุตรของนายอัศวิน วิภูศิริ  
 ซ่ึงเป็นกรรมการ  
 ประธานกรรมการบริหาร  
 และ CEO ของบริษัทฯ    
-เป็นผู้ถือหุ้นใหญ ่ณ วันที ่ 
 14  มีนาคม 2562 กลุ่มวิภูศิริ  
 ถือหุ้นของบริษัทฯ ร้อยละ 
15.40 
 

บริษัทฯ ท าสัญญาว่าจ้างนายอิทธิฤทธิ์ วิภูศิริ เป็นที่ปรึกษา 
ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 1 ป ี
เพื่อให้การส่งต่องานและการให้ค าปรึกษาเกี่ยวกับการด าเนินงาน
ที่ยังมีความเกี่ยวเนื่อง เป็นไปอยา่งราบรื่น  
ซ่ึงได้ผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  
และคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว 

1.12 0.8 เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจที่มีสญัญา 
ที่ได้ตกลงกัน และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตราว่าจ้าง 
 

ดร.สมยศ แสงสุวรรณ - ดร.สมยศ แสงสุวรรณ เป็น 
 กรรมการ กรรมการบริหาร  
 และเลขานุการของ GENCO 
- ไม่มีการถือหุ้นในบริษัทฯ 

บริษัท อินดัสเทรียล เวสต์เมเนจเมนท์ (เอเซีย) จ ากัด ว่าจ้าง ดร.
สมยศ แสงสุวรรณ เป็นที่ปรึกษาและประสานงาน โครงการพิเศษ 
การก่อตั้งศูนย์ก าจัดกากอุตสาหกรรมเขาไม้แก้ว จังหวัดชลบุรี 
สัญญารายป ีจนถึงปัจจุบันได้รับการต่ออายุสัญญาเช่าออกไปอีก 1 
ปี นับตัง้แต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่  
31 ตุลาคม 2563  ซ่ึงได้ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทฯ แลว้ 

0.5 0.5 เป็นการด าเนินงานตามปกตธิุรกิจที่มีสญัญา 
ที่ได้ตกลงกัน และมีผลตอบแทนที่เป็นการค้าปกติ 
มีความเหมาะสมและเป็นธรรมของอัตราว่าจ้าง 
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12.2   ความจ าเป็นและความสมเหตุสมผล 
 เนื่องจากรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นเป็นรายการที่ด าเนินไปตามธุรกิจปกติและสนับสนุนธุรกิจปกติ และเป็นไป
ตามเง่ือนไขการค้าทั่วไป   ในกรณีที่บริษัทฯ เข้าท าสัญญาใดๆ หรือมีการท ารายการระหว่างกันกับบริษัทฯ  บริษัทย่อย 
และ/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง บริษัทฯ จะพิจารณาถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท าสัญญานั้นๆ โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของบริษัทฯ เป็นหลัก  บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในความสมเหตุสมผลและค านึงถึงความเหมาะสมใน
เงื่อนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก เพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อันเป็นการรักษาผลประโยชน์สูงสุดของ
บริษัทฯ ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียทีเ่กี่ยวข้องทกุฝ่าย 
 
12.3 แนวโน้มการท ารายการระหว่างกันในอนาคต 
 รายการระหว่างกันของบริษัทฯ ที่เกิดขึ้นและอาจเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต จะเป็นรายการที่ด าเนินการทางธุรกิจ
ปกติและรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ บริษัทย่อย กับบุคคลที่อาจมีความ
ขัดแย้ง โดยจะยึดถือความสมเหตุสมผลและค านึงถึงความเหมาะสมในเง่ือนไขและราคาที่เป็นธรรมเป็นหลัก  โดยบริษัทฯ 
จะให้คณะกรรมการตรวจสอบหรือผู้สอบบัญชีพิจารณาตรวจสอบให้เห็นถึงความเหมาะสมของราคา และความ
สมเหตุสมผลของการท ารายการ และหากมีการเปิดเผยรายการที่ เกี่ยวโยงกันจะเป็นไปตามระเบียบของส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งเป็นไปตามมาตรฐาน
การบัญชี เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ซึ่งก าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผู้สอบบัญชี
รับอนญุาตแห่งประเทศไทย 
 
 


