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11. รายการระหวางกัน
11.1 ลักษณะความสัมพันธ
บริษัทมีการทํารายการกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงตางๆ โดยรายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้นเปนการทํารายการกับผูถือหุนและ/หรือผูบริหารของบริษัท รวมถึงการทํารายการ
กับบริษัทที่เกี่ยวของกันซึ่งมีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงเปนผูถือหุนและ/หรือผูบริหาร ซึ่งสามารถสรุปลักษณะความสัมพันธไดดังนี้
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะความสัมพันธ

นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ

เปนกรรมการ และเปนผูถ ือหุนใหญของบริษัท

นายวันชัย เหลืองวิริยะ

เปนอดีตกรรมการ และเปนผูถอื หุน ใหญของบริษัท

บจก. นิว เครน เซอรวิส (“NCS”)
(ประกอบกิจการ รับจางขนสง)

นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ เปนผูถอื หุน ของ NCS ในสัดสวนรอยละ 0.2 ของจํานวนหุนทั้งหมด
นายวันชัย เหลืองวิริยะ เปนอดีตกรรมการ และอดีตผูถ ือหุนใหญ ของ NCS ในสัดสวนรอยละ 99.34 ของจํานวนหุน ทั้งหมด
โดยปจจุบัน มีนางสาวเรวนุช กําแพงแกว ซึ่งเปนคูส มรสของนายวันชัย เหลืองวิริยะ เปนกรรมการและผูถือหุนใหญแทน

คณะบุคคล KA. Consultion
(“K.A.”)

นางสาวกมลา เหลืองวิริยะ ซึ่งเปนนองสาวของนายเอกรินทร เหลืองวิริยะ นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ และนายวันชัย เหลืองวิริยะ เปนหนึ่งในผูร วมคณะบุคคล
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11.2 ลักษณะของรายการระหวางกัน
บริษัทและบริษัทยอยมีการทํารายการระหวางกันอันเนื่องมาจากการดําเนินธุรกิจกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง ซึ่งสามารถสรุปลักษณะและมูลคาของการทํารายการระหวางกัน ไดดังนี้
 รายการซื้อรถบรรทุก
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง
บจก.เบตเตอร เวิลด ทรานสปอรต
(“BWT”) และ
บจก.นิวเครน เซอรวิส (“NCS”)

ลักษณะของรายการ
ซื้อทรัพยสิน
เจาหนี้การคาและตั๋วเงิน
จาย – คาซื้อรถบรรทุก
เจาหนี้ผอนชําระคาซื้อ
รถบรรทุก

มูลคารายการ / มูลคาคงคาง (ลานบาท)
ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และ
ป 2549
งวด 6 เดือนป 2550
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในการปรับโครงสรางกลุมบริษัท เพื่อเปนขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน BWT ไดซื้อรถบรรทุก
พรอมอุปกรณจํานวน 12 รายการ จาก NCS ในเดือนกันยายน 2548 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใชในการ
0.20
ดําเนินกิจการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ ในราคา 10.57 ลานบาท (รวม VAT) ซึ่งเปนราคาตลาดยุติธรรมที่
ประเมินโดยผูประเมินราคาอิสระ คือ บริษัท เอ็น แอนด เอ แอพไพรซัล จํากัด ดวยวิธีมูลคาทดแทน
คงเหลือสุทธิ
6.97
4.57
ทั้งนี้ คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงทําสัญญาซื้อขายโดยกําหนดแบงชําระคารถบรรทุกดังกลาวเปนงวด
จํานวน 9 งวดโดยไมมีการคิดดอกเบี้ยเพิ่มเติม และกําหนดใหชําระสวนที่เหลือจํานวน 8.77 ลานบาท
ในงวดที่เกา ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2549 และ NCS มีสิทธิซื้อรถบรรทุกคืนตามสัญญาซื้อคืน
รถบรรทุก หากบริษัทไมสามารถจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ ไดภายในวันที่ 1 พฤษภาคม 2549
อยางไรก็ตาม ตอมา คูสัญญาทั้งสองฝายไดตกลงแกไขเพิม่ เติมสัญญาซื้อขายดังกลาว โดยเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไขการชําระคารถบรรทุกใหมใหเปนสิ้นสุดวันที่ 15 มิถุนายน 2551 และตกลงยกเลิกสัญญาซื้อคืน
รถบรรทุกใหสิ้นผลผูกพันลง
ทั้งนี้ ในอนาคต บริษัทและ BWT ไมมีนโยบายซื้อทรัพยสนิ จาก NCS อีกตอไป
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการทํารายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล
เนื่องจากเปนการซื้อทรัพยสินเพื่อใชในการดําเนินกิจการขนสงสิ่งปฏิกูลฯ และเปนไปตามแผนปรับ
โครงสรางกลุมบริษัทเพื่อขจัดความขัดแยงทางผลประโยชน รวมทั้งราคาที่ตกลงซื้อขายเปนราคาตลาด
ยุติธรรม โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 BWT มียอดเจาหนี้การคาและตั๋วเงินจาย - คาซื้อรถบรรทุก
จํานวน 0.20 ลานบาท ซึ่งเปนยอดเช็คที่ BWT ผอนจายชําระในงวดเดือนธันวาคม 2549 ใหแก NCS แต
NCS ยังไมไดนําไปขึ้นเงิน และมียอดเจาหนี้ผอนชําระคาซื้อรถบรรทุกคงคาง 6.97 ลานบาท และ 4.57
ลานบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 และวันที่ 30 มิถุนายน 2550 ตามลําดับ
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รายการค้ําประกันเงินกูยืมธนาคาร
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

ลักษณะรายการ

นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ

ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว
ธนาคารพาณิชยใหแกบริษัท

นายวันชัย เหลืองวิริยะ

ค้ําประกันเงินกูยืมเบิกเกินบัญชี
ธนาคารพาณิชยใหแกบริษัท

นายสุวัฒน เหลืองวิริยะ และ

ค้ําประกันเงินกูยืมระยะยาว
ธนาคารพาณิชยใหแกบริษัท

นายวันชัย เหลืองวิริยะ

มูลคาของเงินกูยืมคงคาง (ลานบาท)
31 ธ.ค.2549
30 มิ.ย. 2550

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

117.39

84.57

เปนการค้ําประกันรวมกับโฉนดที่ดินของบริษัท วงเงินกูยืมรวม 175 ลานบาท เพื่อใช
สําหรับงานกอสรางหลุมฝงกลบสิ่งปฏิกูลฯ ที่เปนอันตราย ซึ่งมีกําหนดชําระสิ้นสุด
ภายในป 2552

9.00

-

เปนการค้ําประกันโดยเงินฝากประจําของนายวันชัย เหลืองวิริยะ วงเงินกูยืม 10 ลาน
บาท เพื่อใชสําหรับเปนเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดย ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2550 ไมมี
ยอดหนี้คงคาง

-

35.30

เปนการค้ําประกันรวมกับโฉนดที่ดินของบริษัท วงเงินกูยืมรวม 37 ลานบาท เพื่อใช
สําหรับโครงการปรับ คุ ณภาพสิ่ ง ปฏิกู ล หรือ วัส ดุ ที่ไม ใชแล วเพื่ อเป น วัตถุ ดิบและ
เชื้อเพลิงทดแทน ซึ่งมีกําหนดชําระสิ้นสุดภายในเดือนเมษายน 2557 โดยเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2550 บริษัทเหลือวงเงินกูที่ยังไมไดเบิกอีก 1.70 ลานบาท เนื่องจากมีงาน
กอสรางที่ยังคงคางอยู
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการดั ง กล า วมี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุสมผล เนื่องจากเปนเงื่อนไขของการกูยืมเงินของธนาคารพาณิชย ซึ่งการค้ํา
ประกันเงินกูยืมดังกลาวกอใหเกิดผลประโยชนตอบริษัท และบุคคลทั้งสองมีนโยบาย
ใหการสนับสนุนการกูยืมเงินของบริษัท โดยไมคิดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกูยืม
ทั้งนี้ ในอนาคตหากบริษัทมีความจําเปนในการทํารายการเพิ่มเติม คณะกรรมการ
ตรวจสอบจะพิจารณาความเหมาะสมเปนกรณีๆ ไป โดยในปจจุบันนายสุวัฒน เหลือง
วิริยะ และนายวันชัย เหลืองวิริยะ ซึ่งเปนผูถือหุนใหญมีนโยบายใหการสนับสนุนการ
กูยืมเงินของบริษัทโดยไมคิดคาธรรมเนียมค้ําประกันเงินกูยืม
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รายการจัดจางที่ปรึกษา
บุคคลที่อาจมีความขัดแยง

คณะบุคคล KA. Consultion
(“K.A.”)

ลักษณะรายการ

มูลคารายการ (ลานบาท)
ป 2549
งวด 6 เดือน ป 2550

คาจางที่ปรึกษา

0.21

0.18

คาใชจายคางจาย

0.03

-

ความจําเปน และความสมเหตุสมผลของรายการ และ
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
ในเดือน มิถุนายน 2549 บริษัทวาจางให K.A. เปนที่ปรึกษางานดานการพัฒนา
ระบบงาน โดยมี ข อบเขตการให บ ริ ก าร ได แ ก การให ข อ คิ ด เห็ น และคํ า แนะนํ า
เกี่ยวกับขอปฏิบัติทางระบบคอมพิวเตอร รวมถึงการใหบริการดานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
โดยสัญญามีกําหนด 1 ป อัตราคาจางเดือนละ 30,000 บาท และในเดือนมิถุนายน
2550 บริษัททําสัญญาวาจางตอไปอีก 1 ป ในอัตราคาจางเดิม
ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการตรวจสอบมี ค วามเห็ น ว า รายการดั ง กล า วมี ค วามจํ า เป น และ
สมเหตุสมผล เนื่องจากที่ปรึกษาเปนผูที่มีประสบการณ ความรู และความชํานาญใน
ดานคอมพิวเตอร โดยเปนผูดําเนินการนํ าโครงการสารสนเทศเกี่ยวกับโปรแกรม
สารสนเทศมาใชกับบริษัท รวมทั้งคัดเลือกผูดําเนินงาน ทีมงานในการเขียนโปรแกรม
และใหคําปรึกษา ตลอดจนเปนผูควบคุมและดูแลระบบสารสนเทศของบริษัท
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11.3 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการระหวางกัน
รายการระหวางกันที่เกิดขึ้น มีความจําเปนและความสมเหตุสมผลของการทํารายการเพื่อกอใหเกิดผลประโยชนสูงสุด
ตอบริษัท โดยคณะกรรมการตรวจสอบไดรวมกันพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้น โดยพิจารณาถึงความจําเปนของการเขา
ทํารายการและความสมเหตุสมผลของอัตราที่คิดระหวางกัน พรอมทั้งเปดเผยประเภทและมูลคาของรายการระหวางกันของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย กับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงภายใตประกาศและขอบังคับของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และประกาศตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
11.4 มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน
กรณี ที่ มี ร ายการระหว า งกั น ของบริ ษั ท และ/หรื อ บริ ษั ท ย อ ย กั บ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขั ด แย ง ทางผลประโยชน
คณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับความจําเปนในการเขาทํารายการและความเหมาะสมทางดานราคาของ
รายการนั้นๆ โดยพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ใหเปนไปตามลักษณะการดําเนินธุรกิจปกติในอุตสาหกรรม และมีการเปรียบเทียบ
กับราคาของบุคคลภายนอกหรือราคาตลาด หากคณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะจัดใหผูเชี่ยวชาญอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อ
นําไปใชประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ หรือผูถือหุนตามแตกรณี โดยกรรมการผูมีสวนได
เสียจะไมมีสิทธิออกเสียงในรายการดังกลาว อีกทั้งจะมีการเปดเผยรายการระหวางกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย
11.5 นโยบายและแนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต
รายการระหว างกันที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตนั้น กรรมการจะตองปฏิบัติตามระเบียบตางๆ ที่ไดกําหนดขึ้น และ
กรรมการจะตองไมอนุมัติรายการใดๆ ที่ตนหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทางผลประโยชนในลักษณะอื่นใดกับบริษัทและ/
หรือบริษัทยอย รวมทั้งไมมีการมอบอํานาจใหบุคคลอื่นกระทําการแทนในรายการที่มีความขัดแยงดังกลาว และจะตองเปดเผย
รายการดังกลาวตอคณะกรรมการบริษัทและ/หรือบริษัทยอยเพื่อพิจารณา ซึ่งบริษัทและ/หรือบริษัทยอยจะตองปฏิบัติให
เปนไปตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ขอกําหนดเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน และการไดมาหรือจําหนายไปซึ่งทรัพยสินของ
บริษัทและ/หรือบริษัทยอย รวมทั้งเปนไปตามมาตรฐานบัญชี เรื่องการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับบุคคล หรือกิจกรรมที่เกี่ยวของ
กันซึ่งกําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ
ในกรณีที่เปนรายการที่เกิดขึ้นเปนปกติ บริษัทและ/หรือบริษัทยอยไดกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติ
ใหเปนไปตามลักษณะการคาโดยทั่วไป โดยอางอิงกับราคาและเงื่อนไขที่เหมาะสมและยุติธรรม สมเหตุสมผล สามารถ
ตรวจสอบได และนําเสนอใหคณะกรรมการตรวจสอบเปนผูพิจารณาอนุมัติในหลักเกณฑ และแนวทางในการปฏิบัติดังกลาว
ในอนาคต บริษัทและบริษัทยอยไมมีนโยบายในการใหเงินกูยืมหรือเงินทดรองจายแกบุคคลที่อาจมีความขัดแยงทาง
ผลประโยชนและหรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว ยกเวนแตเปนไปตามระเบียบของบริษัทหรือบริษัทยอยที่เกี่ยวกับ
การใหสวัสดิการพนักงานหรือตามระเบียบอํานาจอนุมัติในการบริหารงาน หรือการใหความชวยเหลือทางการเงินแกนิติบุคคล
ที่บริษัทหรือบริษัทยอยถือหุนอยูตามสัดสวนการถือหุน ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุจําเปนที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
หรือบริษัทยอย อันอาจทําใหบริษัทหรือบริษัทยอยพิจารณาการใหเงินกูยืมหรือเงินทดรองจาย บริษัทและบริษัทยอยจะปฏิบัติ
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ใหเปนไปตามขอกําหนดที่เกี่ยวของของสํานักงาน ก.ล.ต. และหรือตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมทั้งบริษัทและบริษัท
ยอยไมมีนโยบายที่จะซื้อรถเพิ่มเติมในอนาคตจากบริษัท นิว เครน เซอรวิส จํากัด ซึ่งเปนบริษัทที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ รายการ
ระหวางกันที่ยังคงมีอยูในปจจุบัน คือ การผอนชําระคาซื้อรถบรรทุกจนครบตามสัญญา และการค้ําประกันเงินกูยืมธนาคาร
ตามที่กลาวขางตน อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2550 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2550 ไดรับทราบความ
ประสงคของนายวันชัย เหลืองวิริยะ ที่จะขอยกเลิกการใชเงินฝากประจําของตนค้ําประกันเงินกูเบิกเกินบัญชีของบริษัทวงเงิน
10 ลานบาท โดยบริษัทจะดําเนินการขอถอนหลักประกันดังกลาวตอธนาคารตามความประสงค ซึ่งอาจทําใหบริษัทตองจัดหา
หลักประกันใหมตอธนาคารเพื่อใหเปนไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกําหนด และดวยเหตุนี้เมื่อมีการจัดเปลี่ยนหลักประกันแลว
เสร็จ รายการค้ําประกันดังกลาวจะไมเปนรายการระหวางกันอีกตอไป นอกจากนี้ บริษัทคาดวาในอนาคต บริษัทและบริษัท
ยอยอาจมีการทํารายการระหวางกันกับกลุมกิจการรวมคาของบริษัทสําหรับการเขารับสัมปทานในการบริหารและจัดการ
โครงการเตาเผาขยะอุตสาหกรรม ตามที่กลาวในสวนที่ 2 ขอ 6 โครงการในอนาคต หากกลุมกิจการรวมคาของบริษัทไดรับ
การคัดเลือกจากกรมโรงงานอุตสาหกรรมใหเปนผูบริหารและประกอบการในโครงการดังกลาวเปนเวลา 20 ป โดยบริษัทจะ
ใหคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความจําเปนและความเหมาะสมของการทํารายการดังกลาว และหรือกําหนดนโยบายและ
มาตรการในการทํารายการเพื่อใหมีความเหมาะสมและเปนธรรมตอผูที่เกี่ยวของทุกฝายตลอดจนผูถือหุนของบริษัท พรอมทั้ง
นําเสนอใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ และเปดเผยตอนักลงทุนตามความเหมาะสมตอไป
นอกจากนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบตองใหความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของรายการดังกลาว และ
คณะกรรมการตรวจสอบไมมีความชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกันที่เกิดขึ้นนั้น บริษัทจะจัดใหมีบุคคลที่มีความรู
ความชํานาญพิเศษ เชน ผูสอบบัญชีหรือผูประเมินราคาทรัพยสินที่มีความเปนอิสระเปนผูใหความเห็นเกี่ยวกับรายการระหวาง
กัน โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบหรือบุคคลที่มีความรูความชํานาญพิเศษ จะถูกนําไปใชประกอบการตัดสินของ
คณะกรรมการบริษัทหรือผูถือหุน แลวแตกรณี เพื่อใหมีความมั่นใจวาการเขาทํารายการดังกลาวจะไมเปนการโยกยาย หรือ
ถายเทผลประโยชนระหวางบริษัท หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงของบริษัท แตเปนการทํารายการที่บริษัทไดคํานึงถึง
ประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทุกราย
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