บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
11.

หนังสือชี้ชวน

รายการระหวางกัน

11.1 ลักษณะความสัมพันธของบริษัททีเ่ กี่ยวของกัน
บริษัทที่เกี่ยวของกับบริษัทและมีการทํารายการระหวางกันกับบริษัท ไดแก SPI OEG และ บริษัท สินภราดร จํากัด โดยที่บริษัทมีความสัมพันธกับบริษัทดังกลาวในดานการถือหุนและดานผูบริหารดังนี้
1) ดานการถือหุน
(ก) ลักษณะความสัมพันธระหวาง SCG กับ SPI และ OEG

6.00%*
20.41% *

SPC

8.23%*

8.29%**

SPI

21.18%**

Sahacogen
(“SCG”)

16.26%**

S&J

17.11%*

25.95%

OEG
8.85%*

หมายเหตุ: * : จากทะเบียนผูถอื หุน ของบริษัท ณ 1 เมษายน 2546
** : จากทะเบียนผูถอื หุน ของบริษัท ณ 29 ตุลาคม 2546
SPC : บมจ. สหพัฒนพิบูล
SPI : บมจ. สหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง
S&J : บมจ. เอสแอนดเจ อินเตอรเนชั่นแนล เอ็นเตอรไพรส
ICC : บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนชัน่ แนล
OEG : บจก. ออปอเรชั่นนอล เอ็นเนอรยี่ กรุป

7.49%*

12.13%**

8.33%*

20.26%*

ICC

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

จากแผนภาพโครงสรางการถือหุนดังกลาว จะเห็นไดวา SPI มีความสัมพันธกับบริษัทโดยการถือหุนโดยตรงในสัดสวนรอยละ 21.18 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท และโดยการถือหุนทางออมผาน ICC SPC และ S&J
สวน OEG นั้นมีความสัมพันธเกี่ยวของกับบริษัทจากการที่มี S&J เปนผูถือหุนรวม โดย S&J ถือหุนโดยตรงในบริษัทรอยละ 16.26 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทและมีการถือหุนทางออมในบริษัทผาน ICC SPC และ
SPI ในขณะเดียวกัน S&J ถือหุนโดยตรงใน OEG คิดเปนรอยละ 25.95 ของทุนจดทะเบียน
(ข) ลักษณะความสัมพันธระหวาง SCG กับ บริษัท สินภราดร จํากัด
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา

2.00%

30.00%

Sahacogen
(“SCG”)

บริษัท สินภราดร จํากัด
(“สินภราดร”)

บริษัทและสินภราดรมีผูถือหุนรวม คือ นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
2) ดานผูบริหาร
บริษัท (“SCG”) SPI OEG และสินภราดร มีผูบริหารบางสวนรวมกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายชื่อผูบริหาร
ดร. อัตถกร กลั่นความดี
นายทนง ศรีจิตร
นายธีระศักดิ์ วิกิตเศรษฐ
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
นายสันติ วิลาสศักดานนท
นายสุรงค องคโฆษิต
หมายเหตุ: * กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

SCG
กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ

SPI

OEG
กรรมการ *

สินภราดร

กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการผูจัดการใหญ *

กรรมการ *
กรรมการ *
กรรมการ

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)
11.2

หนังสือชี้ชวน

รายละเอียดของรายการระหวางกัน
ในระหวางป 2545 และป 2546 (ม.ค.- ก.ย.) บริษัทมีรายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ดังนี้

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
SPI

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

(1) SPI มีสวนไดเสียจากการถือหุน
ทั้งโดยตรงใน SCG คิดเปนรอย
ละ 21.18 ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลวและถือหุน
ทางออมใน SCG ผาน SPC
S&J และ ICC
(2) มีกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
บางสวนรวมกัน

บริษัทจําหนาย
ไฟฟาและไอน้ําให
SPI

ขนาดของรายการและยอดคงคาง (หนวย : บาท)
ป 2546
รายการ
ป 2545
(ม.ค. – ก.ย.)
(1) รายไดจากการขาย
- ไฟฟา
443,344,767.19 390,094,311.83
- ไอน้ํา
96,444,114.20 79,272,388.48
(2) คาน้ําดิบ
479,138.95
1,280,886.45
(3) คาธรรมเนียมการจัด
5,499,996.00
4,124,997.00
จําหนายไฟฟาและ
ไอน้ํา
(4) คาบําบัดน้ําเสีย
2,450,610.00
1,832,482.80
(5) ลูกหนี้การคา
47,266,711.00 56,842,846.00
(6) เจาหนี้การคา
663,753.00
877,617.00
(7) คาธรรมเนียมติดตั้ง
132,847.03
258,700.00
มิเตอร

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกําหนดราคา
ไฟฟาและไอน้ํา บริษัทมีกําลังการผลิตไฟฟารวมทั้งสิ้น 131.8 เมกะวัตต โดยจําหนาย
ไฟฟาใหแก กฟผ. ไดไมเกิน 90 เมกะวัตต และจําหนายไฟฟาสวนที่เหลือ รวมทั้งไอน้ําที่
ผลิ ตไดใ หแ ก SPI โดยที่ SPI จะจํ า หน ายไฟฟา และไอน้ําให บริ ษัท ที่ อยู ในเขตสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา
สาเหตุ ที่ บ ริ ษั ท ไม จํ า หน า ยไฟฟ า และไอน้ํ า โดยตรงให กั บ บริ ษั ท ที่ อ ยู ใ นเขตสวน
อุตสาหกรรมแตใชวิธีขายผาน SPI นั้น เนื่องจาก
(1) เปนเงื่อนไขที่สถาบันการเงินที่ปลอยกูกําหนดใหมีการโอนสิทธิในสัญญาซื้อขาย
ไฟฟาและไอน้ําใหกับผูใหกู SGCและผูใหเงินกูไดพิจารณาถึงความไมสะดวกในการ
ดําเนินการทํ าสัญ ญาซื้ อขายและสัญญาโอนสิ ทธิกั บโรงงานอุตสาหกรรมในสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชาซึ่งมีจํานวนมากกวา 60 ราย อีกทั้งจะเกิดความ
ยุงยากในภายหลังกรณีมีการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงปริมาณการซื้อขาย จึงสรุปให
SPIเปนคูสัญญาซื้อขายกับSGCเพียงรายเดียวโดยมีเงื่อนไขกําหนดใหSPIเปนผูทํา
สัญญาซื้อขายกับโรงงานอุตสาหกรรมแตละรายและเปนผูชําระเงินคาไฟฟาและ/หรือ
ค า ไอน้ํ า รวมทั้ ง หมดที่ SGCจั ด ส ง และจํ า หน า ยให กั บ โรงงานอุ ต สาหกรรม การ
ดําเนินการดังกลาวไดชวยสรางความมั่นใจใหกับสถาบันการเงินที่ปลอยกูในสวนของ
รายไดซึ่งสงผลถึงความสามารถในการชําระคืนเงินกูของ SCG
(2) บริษัทตองอาศัยระบบสายสงไฟฟาซึ่งเปนทรัพยสินของ SPI
(3) สั ม ปทานประกอบกิ จ การไฟฟ า ที่ บ ริ ษั ท ได รั บ ครอบคลุ ม เฉพาะพื้ น ที่ ตั้ ง ของ SPI
เทานั้น โดยไมไดครอบคลุมพื้นที่ของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชาทั้งหมด
สําหรับผลตอบแทนที่ SPI ไดรับจากการทําหนาที่เปนผูดําเนินการในการจําหนายไฟฟา
และไอน้ํ า ให แ ก บ ริ ษั ท ลู ก ค า ต า งๆ รวมทั้ ง รั บ ประกั น การจ า ยเงิ น นั้ น มี 2 ส ว น คื อ
อัตราสวนลดคาไฟฟาและไอน้ํา

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
SPI (ตอ)

ความสัมพันธ

หนังสือชี้ชวน

ลักษณะรายการ

ขนาดของรายการและยอดคงคาง (หนวย : บาท)
ป 2546
รายการ
ป 2545
(ม.ค. – ก.ย.)

ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
และนโยบายการกําหนดราคา
อัตราสวนลดคาไฟฟา
ปสัญญาที่ 1- 10 : อัตราสวนลดคาพลังงานไฟฟาเทากับ 0.5 %
ปสัญญาที่ 11-15 : อัตราสวนลดคาพลังงานไฟฟาเทากับ 1.5 %
คาไฟฟาที่บริษัทเรียกเก็บจาก SPI จะเทากับคาไฟฟาที่ SPI เรียกเก็บจากผูใช หัก
ดวยอัตราสวนลดที่กําหนด
โดยที่อัตราคาพลังไฟฟา (Demand) และคาพลังงานไฟฟา (Energy) ที่ SPI เรียก
เก็บจากผูใชไฟฟาจะอิงกับอัตราคาไฟฟาที่ กฟพ. คิดกับลูกคาประเภทเดียวกันเปนเกณฑ
แลวหักดวยอัตราสวนลดซึ่งถูกกําหนดไวเปนมาตรฐานในสัญญาซื้อขาย ทั้งนี้ผูใชไฟฟา
จะไดรับสวนลดดังกลาวในอัตรา 0-3 % ขึ้นกับปริมาณการใชและอายุของสัญญาซื้อขาย
อัตราสวนลดคาไอน้ํา
ปสัญญาที่ 1- 15 : อัตราสวนลดคาไอน้ําเทากับ 0.5 %
น้ําดิบ บริษัทซื้อน้ําดิบจาก SPI ในกรณีฉุกเฉินที่ EASTW ไมสามารถจัดหาน้ําดิบใหแก
บริษัทได หรือในกรณีที่ปริมาณน้ําดิบที่ EASTW ขายใหแกบริษัทไมเพียงพอ การซื้อน้ํา
ดิบจาก SPI นี้เปนหลักประกันวาบริษัทจะมีน้ําดิบเพื่อใชในกิจการผลิตไฟฟาไดอยาง
ตอเนื่อง สําหรับราคาน้ําดิบที่ SPI คิดกับบริษัทนั้นใชราคามาตรฐานที่ SPI คิดกับ
โรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา
คาบําบัดน้ําเสีย บริษัทตองมีการบําบัดน้ําเสียเพื่อใหเปนไปตามเกณฑมาตรฐานที่กรม
โรงงานอุตสาหกรรมกําหนดไว ซึ่งบริษัทไดมีการบําบัดน้ําเสียโดยการปลอยน้ําทิ้งของ
บริษัทเขาสูระบบบําบัดน้ําเสียสวนกลางของสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา
ดังนั้นจึงตองมีการจายคาบริการในการบําบัดน้ําเสียใหแก SPI โดยจายในอัตรามาตรฐาน
ที่ SPI คิดกับโรงงานอุตสาหกรรมที่ตั้งอยูในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา
ยอดลูกหนี้การคาและเจาหนี้การคา พบวาเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติ
จากความจําเปนที่ตองมีการทํารายการระหวางกันดังกลาวและนโยบายการกําหนดราคา
ขางต น จะเห็นไดวารายการระหวางบริษัทและ SPI ทั้ง หมดข างตน มีความสมเหตุผ ล
สมควรของการทํารายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และราคาที่คิดระหวางกันถือได
วาเปนราคาที่ยุติธรรม

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

บุคคลที่อาจมี
ความขัดแยง
OEG

สินภราดร

หนังสือชี้ชวน

ความสัมพันธ

ลักษณะรายการ

(1) มี S&J เปนผูถือหุนรวมกัน โดย
S&J ถือหุนโดยตรงในบริษัทคิดเปน
รอยละ 16.26 ของทุนจดทะเบียนที่
เรียกชําระแลวและถือหุนทางออม
ในบริษัทผาน SPC SPI และ ICC
และ S&J ถือหุนโดยตรงใน OEG
คิดเปนรอยละ 25.95 ของทุนจด
ทะเบียนที่เรียกชําระแลว
(2) กรรมการบางสวนของ OEG เปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามใน
บริษัท โดยมีกรรมการหนึ่งทาน
ของบริษัทที่มีสวนไดเสียใน OEG
คิดเปนรอยละ 5 ของทุนจด
ทะเบียน
(1) มีผูถือหุนรวมกันหนึ่งทาน คือ คุณ
บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา โดยถือหุนใน
SCG รอยละ 2 ของทุนจดทะเบียน
และถือหุนในสินภราดรรอยละ 30
ของทุนจดทะเบียน
(2) มีกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
รวมกันหนึ่งทาน คือ คุณสันติ วิลาส
ศักดานนท ซึ่งถือหุนในสินภราดร
รอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทวาจาง OEG
ใหเปนผูดําเนินการ
ดานปฏิบัติการและ
บํารุงรักษา
โรงไฟฟา

ขนาดของรายการและยอดคงคาง (หนวย : บาท)
ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ
ป 2546
และนโยบายการกําหนดราคา
รายการ
ป 2545
(ม.ค. – ก.ย.)
(1) เจาหนี้การคา
19,035,563
18,010,134 เนื่องจากบริษัทไมมีความชํานาญในการบริหารโรงไฟฟา จึงไดวาจางให OEG ดําเนินการ
(2) คาบริการดานการ
53,638,367
49,689,411 แทน โดยที่คาตอบแทนเปนไปตามอัตราผลตอบแทนในการบริหารโรงไฟฟาที่ OEG คิด
จัดการจาย
กับลูกคาทั่วไป จึงเปนราคาที่ยุติธรรม ดังนั้นรายการระหวางบริษัทและ OEG จึงมีความ
สมเหตุผลสมควรของการทํารายการเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท
สาเหตุที่บริษัทไมไดถือหุนใน OEG เนื่องจากบริษัทตองการความเปนอิสระในการเลือก
ผูเชี่ยวชาญเขามาบริหารโรงไฟฟา ในขณะเดียวกันการที่ S&J เขาถือหุนใน OEG ทําให
สามารถดูแลและควบคุมการดําเนินงานของ OEG ได
สวนไดเสียของ S&J ใน SCG คิดเปนมูลคาตามบัญชี (สวนไดเสียในสวนของผูถือหุน)ณ
31 ธันวาคม 2544 และ 2545 เทากับ 630.61 และ 649.64 ลานบาท ตามลําดับ ในขณะ
ที่สวนไดเสียของ S&J ใน OEG ณ 31 ธันวาคม 2544 เทากับ 23.85 ลานบาท จะเห็นได
วาสวนไดเสียของ S&J ใน OEG มีนอยมากเมื่อเปรียบเทียบกับสวนไดเสียที่มีใน SCG
ดังนั้นจึงเปนหลักประกันไดวา เมื่อมีรายการระหวางกันระหวาง SCG กับ OEG เกิดขึ้น
S&J ยอมรักษาผลประโยชนของ SCG มากกวาผลประโยชนของ OEG

บริษัทซื้อที่ดิน
จํานวน 2 ไร 3 งาน
30 ตารางวา จาก
สินภราดร

คาที่ดิน

11,300,000

- เนื่องจากบริษัทจําเปนตองขยายกําลังการผลิตกระแสไฟฟา เพื่อรองรับการขยายตัวของ
โรงงานตางๆ ในโครงการสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ในป 2545 บริษัทจึงได
จัดซื้อที่ดินในสวนที่อยูติดกับโรงไฟฟาปจจุบันจากบจก. สินภราดรในระดับราคาเดียวกับ
ที่มีการซื้อขายกันในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน –ศรีราชา จึงถือไดวารายการซื้อที่ดิน
ดังกลาวมีความสมเหตุสมผลและราคาที่ซื้อขายเปนราคาที่ยุติธรรม

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จํากัด (มหาชน)

หนังสือชี้ชวน

11.3

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
ตามนโยบายของบริษัท ขั้นตอนการทํารายการระหวางกันของบริษัทหรือบริษัทยอยกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงจะตองมีการเสนอ
แกที่ประชุมกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา โดยตองมีกรรมการตรวจสอบเขารวมประชุมเพื่อพิจารณาและอนุมัติการทํารายการระหวางกันดวย
ซึ่งรายการระหวางกันดังกลาวตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือ
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ซึ่งผูที่อาจมีความขัดแยงหรือมีสวนไดเสียในการทํารายการระหวางกันจะไมมีสิทธิออกเสียงลง
มติในการทํารายการระหวางกันนั้น ๆ
11.4 นโยบายหรือแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
11.4.1 รายการระหวางกันที่เกิดขึ้นในปจจุบันโดยที่สัญญายังมีผลบังคับใชอยู เมื่อครบกําหนดวันสิ้นสุดสัญญาบริษัทมีนโยบายดังนี้
(1) สัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ําที่ทํากับ SPI
เมื่อครบกําหนดอายุสัญญาหลัก 15 ปแลว บริษัทยังคงมีนโยบายที่จะตออายุสัญญาซื้อขายไฟฟาและไอน้ํากับ SPI ตอไป
เนื่องจากบริษัทตองพึ่งพิง SPI ในเรื่องระบบสายสงไฟฟาซึ่งเปนทรัพยสินของ SPI นอกจากนี้บริษัทยังมีขอจํากัดในเรื่องสัมปทานประกอบ
กิจการไฟฟาที่ไดรับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทยซึ่ง ครอบคลุม แคบริเวณพื้นที่ตั้ง ของ SPI เทานั้น โดยมิไดครอบคลุมพื้น ที่ของสวน
อุตสาหกรรมเครือสหพัฒน-ศรีราชา ทั้งหมด
(2) สัญญาการปฏิบัติการเดินเครื่องและบํารุงรักษาที่ทํากับ OEG
กอนครบกําหนดอายุสัญญา 1 ป บริษัทจะพิจารณาตออายุสัญญากับ OEG ถาผลงานของ OEG อยูในเกณฑดีและอัตรา
คาธรรมเนียมใหมอยูในระดับที่เหมาะสม
11.4.2 รายการระหวางกันอื่นๆ นอกเหนือจากรายการในขอ 11.4.1 ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
เนื่องจากบริษัทมีโครงการโรงไฟฟาสวนขยายซึ่งมีกําลังการผลิต 44 เมกะวัตต โดยคาดวาจะเริ่มดําเนินการกอสรางในชวงไตรมาสแรก
ของป 2547 ทําใหบริษัทตองซื้อที่ดินเพิ่มเติมเพื่อขยายโครงการ โดยคณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหบริษัทจัดซื้อที่ดินเพิ่มจํานวน 4 ไร
รวมทั้งเชาที่ดินเพิ่มเติมจํานวน 4 ไร 57 ตารางวา จากบริษัท สินภราดร จํากัด โดยกําหนดราคาซื้อที่ดินไรละไมเกิน 4.5 ลานบาท ซึ่งเปนระดับ
ราคาเดียวกับที่มีการซื้อขายกันในสวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน –ศรีราชา จึงถือไดวารายการดังกลาวมีความสมเหตุสมผล อยางไรก็ตาม
เนื่องจากบริษัท สินภราดร จํากัด มีผูถือหุนและผูบริหารรวมกันกับบริษัท การซื้อและเชาที่ดินดังกลาวจึงจัดเปนรายการระหวางกัน ดังนั้น
คณะกรรมการบริษัทจึงจะขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบในเรื่องดังกลาวตอไป
รายการระหวางกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น คณะกรรมการบริษัทจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบัติตามขอกําหนดเกี่ยวกับ
การเปดเผยขอมูลการทํารายการเกี่ยวโยงและการไดมาหรือจําหนายทรัพยสินที่สําคัญของบริษัท
ทั้งนี้ หากบริษัทมีการทํารายการระหวางบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเกิดขึ้นในอนาคต บริษัทมีนโยบายจะมีการกําหนดขอตกลง
และเงื่อนไขตางๆ ในการทํารายการระหวางกันดังกลาวใหเปนไปตามเงื่อนไขการคาปกติหรือราคาตลาด บริษัทจะจัดใหคณะกรรมการ
ตรวจสอบเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของราคาและความสมเหตุสมผลของการทํารายการดังกลาว หากคณะกรรมการ
ตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชี
ของบริษัท หรือผูเชี่ยวชาญอิสระ เปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มี
ความรูความชํานาญพิเศษจะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุนแลวแตกรณี และบริษัทจะทําการเปดเผยรายการ
ระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินตามมาตรฐานบัญชีที่กําหนดโดยสมาคมนักบัญชี

