บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

14. รายการระหว่างกัน
14.1 ลักษณะความสัมพันธ์
บริษทั ฯ มีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งต่างๆ ได้แก่ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ผูบ้ ริหาร และ
บริษทั ทีเ่ กีย่ วข้องซึง่ หมายถึงบริษทั ทีม่ บี ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งของบริษทั ฯ มีความสัมพันธ์เกีย่ วข้องกับกรรมการ
ผูบ้ ริหาร และผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ดังกล่าว ซึง่ สามารถสรุปลักษณะความสัมพันธ์ได้ดงั นี้
บุคคล/นิตบิ ุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง

Amata Power (Bien Hoa) Limited
(“APBH”)

-

-

บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
(“AMATA”)

-

-

บริษทั อมตะ ซิต้ี จากัด
(“อมตะ ซิต”้ี )

-

-

บริษทั อมตะ เอเซีย จากัด
(“อมตะ เอเซีย”)

-

บริษทั อมตะ ฟาซิลติ ้ี เซอร์วสิ จากัด

-

ลักษณะความสัมพันธ์
ประกอบธุ ร กิ จ เป็ นผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ ายไฟฟ้ าในนิ ค ม
อุตสาหกรรม
เป็ นบริษทั ทีจ่ ดั ตัง้ ในประเทศเวียดนาม
มีผู้ถือหุ้นใหญ่ร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั อมตะ คอร์
ปอเรชัน จากัด (มหาชน) โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ใน APBH
ร้อยละ 14
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ ได้แก่ บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน
จากัด (มหาชน) ถือ หุ้น ทางอ้อ มผ่า นบริษทั อมตะ บีก ริม
เพาเวอร์ จากัด (“อมตะ บีกริม”) โดยอมตะ บีกริม มีสดั ส่วน
การถือหุน้ ใน APBH ร้อยละ 60
ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสากรรม
มีกรรมการร่วมกัน กับบริษทั ฯ ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษ ฐ์
ทัง้ นี้ในปจั จุบนั นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ มีสดั ส่วนการถือหุน้ ทัง้ ทางตรง
และทางอ้อมรวมร้อยละ 89
ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม
มีกรรมการร่วมกัน กับบริษทั ฯ ได้แก่ นายวิกรม กรมดิษ ฐ์
ทัง้ นี้ในปจั จุบนั นายวิกรม กรมดิษฐ์ ได้ลาออกจากการเป็ น
กรรมการบริษทั ฯ เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558
มีผู้ถือ หุ้น ใหญ่ ร่ว มกัน ได้แ ก่ บริษ ัท อมตะ คอร์ป อเรชัน
จากัด (มหาชน) (“AMATA”) โดย AMATA ถือหุน้ อมตะ ซิต้ี
ในสัดส่วนร้อยละ 84
ประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น (Holding Company)
เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยมีสดั ส่วนการถือหุน้ ร้อยละ
44
มีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกันกับบริษทั ฯ ได้แก่ AMATA โดย
AMATA มีสดั ส่วนการถือหุน้ ในอมตะ เอเซีย ร้อยละ 100
ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพืน้ ทีส่ ว่ นกลางในนิคม

ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 1

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

(“อมตะ ฟาซิลติ ”้ี )

อุตสาหกรรม
- ไม่มกี รรมการร่วมกันกับบริษทั ฯ
- อมตะ คอร์ป ถือหุน้ อมตะ ฟาซิลติ ้ี ในสัดส่วนร้อยละ 91 ของ
ทุนจดทะเบียนทีช่ าระแล้วจานวน 15 ล้านบาท

ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 2

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

14.2 รายการระหว่างกันกับบริษทั /บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
รายการระหว่างกันของบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง สาหรับปี 2556-2557 และงวด 9 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2558 สามารถสรุปได้
ดังนี้
14.2.1 Amata Power (Bien Hoa) Limited
Amata Power (Bien Hoa) Limited (“APBH”) ประกอบธุรกิจเป็ นผูผ้ ลิตและจาหน่ายไฟฟ้าในนิคมอุตสาหกรรม โดย APBH เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากเป็ น
บริษทั ร่วมและเป็ นนิตบิ ุคคลทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่มอี านาจควบคุมร่วมกันได้แก่ บริษทั อมตะ บีกริมเพาเวอร์ จากัด ซึง่ ถือหุน้ ใน APBH ร้อยละ 60 และมี บริษทั อมตะ
คอร์ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) เป็ นผูถ้ อื หุน้ ในสัดส่วนร้อยละ 14
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ
รายได้คา่ เช่าและ
ค่าบริการ

ลักษณะรายการ
1) รายได้จากการให้เช่าสินทรัพย์
เพื่ อ การจั ด จ าหน่ ายไฟฟ้ า
(transmission
assets)
ประกอบไปด้ ว ยเสาไฟ และ
สายส่งขนาด 110 kV

รอบปี สิ้นสุด

รอบปี สิ้นสุดวันที่

งวด 9 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

วันที่ 30 กย. 58

3.05

1.33

1.80

2) รายได้จาก ค่าบริหารจัดการ
(Management Fee) การ
ให้ บ ริก ารน้ า ประปาและการ
บาบัดน้ าเสีย
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ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

1) เนื่ อ งจากกรรมสิท ธิข์ องเสา 1) การให้เ ช่ า สินทรัพ ย์เ พื่อ การ
ฟ้าและสายส่งเป็ นของ อมตะ
จั ด จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า
เวียดนาม และ APBH เป็ น
(transmission assets) เป็ น
ผู้ ผ ลิ ต และจ าหน่ ายไฟฟ้ า
รายการธุ ร กรรมปกติ ข อง
ภายในนิคมอุตสาหกรรม จึง
อมตะ เวียดนาม โดยอัตราค่า
มี ค ว า ม จ า เ ป็ น ต้ อ ง เ ช่ า
เช่ า และเงื่อ นไขเป็ น ไปตาม
สินทรัพย์ดงั กล่าว โดยอมตะ
อัตราที่ระบุไว้ในสัญญา และ
เวียดนามคิดอัตราค่าเช่าเป็ น
หากพิจารณาอัตราค่าเช่าและ
อั ต ราตามที่ ต กลงกั น ตาม
เงื่อ นไข จะเห็ น ได้ ว่ า อัต รา
สัญญา
ดัง กล่ า วสามารถเทีย บเคีย ง
ได้กบั ที่อมตะ เวียดนามเรียก
เ ก็ บ จ า ก บุ ค ค ล ภ า ย น อ ก
ดั ง นั ้น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า รายการ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 56

รอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57

งวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กย. 58

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ลูกหนี้การค้า

ลูกหนี้การค้ารายได้จาก ค่า
บริหารจัดการ (Management
Fee) การให้บริการน้ าประปาและ
การบาบัดน้ าเสีย

0.28

0.02
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0.02

2) APBH ซึ่ง เป็ น ผู้ผ ลิต และ 2) การให้บ ริก ารบริห ารจัด การ
จาหน่ ายไฟฟ้าในเป็ นหนึ่งใน
การให้บ ริก ารน้ า ประปาและ
ผู้ เ ช่ า ที่ ดิ น ใ น นิ ค ม
การบาบัดน้ าเสีย เป็ นรายการ
อุ ต สาหกรรมจึง มีก ารเรีย ก
ธุ ร ก ร ร ม ป ก ติ ข อ ง อ ม ต ะ
เ ก็ บ ค่ า บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
เวียดนาม และหากพิจารณา
(Management Fee) การ
อัต ราค่า บริการ และเงื่อ นไข
ให้บ ริก ารน้ า ประปาและการ
จะเห็ น ได้ ว่ า อัต ราดัง กล่ า ว
บาบัดน้ าเสียแก่ APBH โดย
สามารถเทียบคียงได้กบั อัตรา
เก็บ ในอัตราเดีย วกับ ที่เ รีย ก
ค่าบริการและเงื่อนไขที่อมตะ
เก็บ กับ ลู กค้า รายอื่น ในนิ ค ม
เ วี ย ด น า ม เ รี ย ก เ ก็ บ จ า ก
อุตสาหกรรม
บุค คลภายนอก ดังนัน้ จึง ถือ
ได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ
ค่าใช้จา่ ย

เจ้าหนี้การค้า

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 56

รอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57

งวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 กย. 58

ค่าไฟฟ้าให้กบั APBH เนื่องจาก
APBH เป็ นผู้ให้บริการผลิตและ
จ า ห น่ า ย ไ ฟ ฟ้ า ใ น นิ ค ม
อุตสาหกรรม

4.76

6.01

4.00

0.51

0.61

0.36
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ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ

เนื่องจาก APBH เป็ นผูผ้ ลิตและ
จาหน่ ายไฟฟ้าภายในนิคมอมตะ
เวี ย ดน า ม จึ ง ซื้ อ ไฟฟ้ า ผ่ า น
APBH เพื่อ น าไฟฟ้ าไปใช้ใ น
พื้ น ที่ ส่ ว น ก ล า ง ใ น นิ ค ม
อุ ต สาหกรรม รวมถึง ใช้ ใ นส่ว น
การผลิ ต น้ า ประปา และบัด น้ า
เสีย

รายการการซื้ อ ไฟฟ้ าถื อ เป็ น
รายการธุรกรรมปกติและเกิดขึ้น
ตามความจ าเป็ น โดยอัต ราค่ า
ไ ฟ ฟ้ า แ ล ะ เ งื่ อ น ไ ข ที่ อ ม ต ะ
เวี ย ดนาม ได้ ร ับ เป็ นอัต ราค่ า
ไฟฟ้าและเงื่อนไขที่ APBH เรียก
เก็บจากบุคคลภายนอก ดังนัน้ จึง
ถือได้ว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

14.2.2 บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน)
บริษทั อมตะ คอร์ปอเรชัน จากัด (มหาชน) (AMATA) ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดย AMATA เป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ท่ี
ถือหุน้ ในบริษทั ฯ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อมร้อยะละ 89
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 56

รอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57

งวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 58

บริษทั ฯ มีการกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
AMATA สาหรับหมุนเวียนใน
กิจการ

ยกมา
เพิม่ ขึน้
3.90
ชาระคืน (0.90)
คงเหลือ 3.00
0.07

ยกมา
3.00
เพิม่ ขึน้
ชาระคืน (3.00)
คงเหลือ . - .
0.07

-

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

เจ้าหนี้อ่นื

บริษทั ฯ มีค่าใช้จา่ ยค้างจ่าย
ให้กบั AMATA

-

0.06

-

-

0.02

2.00

0.05

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่ องจากบริษทั ฯ เพิง่ ก่อตัง้ อีก
ทั ้ง ประกอบกิ จ การลงทุ น ใน
บริษทั อื่นและในช่วงแรกยังไม่มี
รายได้ จึงทาให้บริษทั ฯ มีสภาพ
คล่ อ งไม่ เ พี ย งพอจึ ง มี ค วา ม
จาเป็ นต้องกู้ยมื เงินระยะสัน้ จาก
AMATA
ในอัต ราดอกเบี้ ย
ระหว่างร้อยละ 3.00 – 5.25 ซึ่ง
เป็ นต้นทุนทางการเงิน/ต้นทุนค่า
เสียโอกาสของ AMATA

รายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น ตาม
ความจาเป็ น อัตราดอกเบี้ยที่
เรียกเก็บเป็ นอัตราตามต้นทุน
ทางการเงิ น /ต้ น ทุ น ค่ า เสี ย
โอกาสของ AMATA ดังนัน้ จึง
ถื อ ได้ ว่ า รายการดัง กล่ า วมี
ความสมเหตุ ส มผล ป จั จุบ ัน
จ่ายชาระคืนทัง้ จานวนแล้ว

ส าหรับ ยอดคงเหลื อ ในงวดปี
2556 เกิดจากค่าใช้จ่ายซึ่งทด
รองจ่า ยโดย AMATA ได้แ ก่
ค่าใช้จา่ ยสานักงานและค่าใช้จ่าย
สันทนาการของผูบ้ ริหาร

รายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น ตาม
ความจาเป็ น อัตราที่เรียกเก็บ
เป็ นอัตราตามที่ AMATA จ่าย
จริ ง ให้ ก ั บ บุ ค คลภายนอก
ดั ง นั ้ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล

ส าหรับ ยอดคงเหลื อ ในงวดปี
2557 เกิดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่าย
ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 6

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุด

รอบปี สิ้นสุดวันที่

งวด 9 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

วันที่ 30 ก.ย. 58

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

ซึ่ ง ท ด ร อ ง จ่ า ย โ ด ย AMATA
ไ ด้ แ ก่ ค่ า เ ช่ า แ ล ะ ค่ า ใ ช้ จ่ า ย
เกีย่ วกับรถยนต์ผบู้ ริหารของนาง
สมหะทัย พานิชชีวะ ตัง้ แต่เดือน
ธันวาคม 2555 โดยไม่ได้ถูกตัง้
เป็ นหนี้สนิ ในปี 2555 และ 2556
ทัง้ นี้ ค่า ใช้จ่า ยดัง กล่ า วแบ่ งเป็ น
ค่ า เช่ า รถยนต์ ผู้บ ริห ารคิด เป็ น
1

1,728,050 บาท และค่าใช้จ่าย
จากการใช้รถยนต์ ข องผู้บริหาร
อาทิเช่น ค่าน้ ามันรถ ค่าจอดรถ
ค่ า ทางด่ ว น ฯลฯ จ านวนรวม
267,216.10 บาท

2

สาหรับ ยอดคงเหลือ ในงวดไตร
มาสที่ 3 ของปี 2558 เกิดจาก
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายซึ่งทดรองจ่าย

1

เนื่องจาก AMATA เป็ นผูเ้ ข้าทาสัญญาเช่ารถยนต์ผู้บริหารให้นางสมหะทัย พานิชชีวะ AMATA จะเป็ นผูท้ ดรองจ่ายรายการค่าเช่ารถยนต์ผู้บริหารจานวน 69,112 บาทต่อเดือนให้บริษทั ฯ ซึ่ง
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะปรากฏในเป็นเจ้าหนี้อ่นื ในงบการเงินของบริษทั ฯ จนถึงเดือนมกราคม 2558 ทัง้ นี้ สัญญาเช่ารถยนต์ฉบับนี้ได้เปลีย่ นคู่สญ
ั ญาจาก AMATA เป็ นชื่อบริษทั ฯ ตัง้ แต่เดือนกุมภาพันธ์
2558 เป็นต้นไปโดยรายการเจ้าหนี้ดงั กล่าวระหว่าง AMATA และ บริษทั ฯ จะยังคงมีต่อไปจนกว่าสัญญาเช่ารถยนต์ฉบับนี้สน้ิ อายุ
2
บริษทั ฯ จะเป็นผูจ้ ่ายค่าใช้จ่ายจากการใช้รถยนต์เหล่านี้โดยตรงตัง้ แต่ปี 2558 เป็นต้นไป
ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 7

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุด

รอบปี สิ้นสุดวันที่

งวด 9 เดือนสิ้นสุด

วันที่ 31 ธ.ค. 56

31 ธ.ค. 57

วันที่ 30 ก.ย. 58

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ
โดย AMATA ได้แ ก่ค่าใช้จ่า ย
จากการใช้รถยนต์ข องผู้บริหาร
ได้แ ก่ น างสมหะทัย พานิ ช ชีว ะ
เช่น ค่าน้ ามันรถ จานวน 53,823
บาท

ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 8

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

14.2.3 บริษทั อมตะ ซิต้ี จากัด
บริษทั อมตะ ซิต้ี จากัด (“อมตะ ซิต้ี”) ประกอบธุรกิจพัฒนานิคมอุตสาหกรรม โดยอมตะซิต้เี ป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากเป็ นบริษทั ย่อยทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่ได้แก่
AMATA ถือหุน้ ร้อยะละ 84
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ดอกเบีย้ จ่าย
ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

ลักษณะรายการ

รอบปี สิ้นสุด
วันที่31 ธ.ค. 56

รอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57

งวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 58

บริษทั ฯ มีการกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
อมตะ ซิต้ี สาหรับหมุนเวียนใน
กิจการ

เพิม่ ขึน้
22.00
เพิม่ ขึน้
ชาระคืน (17.00)
คงเหลือ 5.00
0.13

ยกมา
5.00
เพิม่ ขึน้
10.00
ชาระคืน ( 15.00)
คงเหลือ
- .
0.21

-

0.04

-

ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 9

-

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่ องจากบริษทั ฯ เพิง่ ก่อตัง้ อีก
ทั ้ง ประกอบกิ จ การลงทุ น ใน
บริษทั อื่นและในช่วงแรกยังไม่มี
รายได้ จึงทาให้บริษทั ฯ มีสภาพ
คล่ อ งไม่ เ พี ย งพอจึ ง มี ค วา ม
จาเป็ นต้องกู้ยมื เงินระยะสัน้ จาก
อ ม ต ะ ซิ ตี้ ที่ มี ส ภ า พ ค ล่ อ ง
ส่วนเกิน ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ
3.00 – 5.25 ซึ่งเป็ น ต้นทุนค่า
เสียโอกาสของ อมตะ ซิต้ี

รายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น ตาม
ความจาเป็ น อัตราดอกเบี้ยที่
เรียกเก็บเป็ นอัตราตามต้นทุน
ค่าเสียโอกาสของ อมตะ ซิต้ี
ดั ง นั ้ น จึ ง ถื อ ได้ ว่ า รายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ป ัจ จุ บั น จ่ า ย ช า ร ะ คื น ทั ้ ง
จานวนแล้ว

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

14.2.4 บริษทั อมตะ เอเซีย จากัด
บริษทั อมตะ เอเซีย จากัด (“อมตะ เอเซีย”) ประกอบธุรกิจด้านการลงทุนโดยการถือหุน้ ในบริษทั อื่น (Holding Company) โดยอมตะ เอเซียเป็ นบริษทั ทีเ่ กีย่ วข้อง
เนื่องจากเป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของบริษทั ฯ โดยถือหุน้ ร้อยละ 44 และมีผถู้ อื หุน้ ใหญ่ร่วมกันได้แก่ AMATA
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ
ลูกหนี้อ่นื

ลักษณะรายการ
ลูกหนี้อ่นื จากการคืนเงินปนั ผล
ส่วนเกิน

รอบปี สิ้นสุด
วันที่31 ธ.ค. 56

รอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57

งวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 58

0.35

-

-

ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 10

ความจาเป็ นและความ
สมเหตุสมผลของรายการ

ความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบ

บริษทั ฯ การจ่ายเงินปนั ผลให้กบั
อมตะ เอเซีย แต่เนื่องจากความ
ผิด พลาดในการค านวณอัต รา
แลกเปลี่ยนท าให้จานวนเงินปนั
ผลจ่ายเกินจานวนทีอ่ มตะ เอเซีย
ควรได้ร บั จึง มีการเรีย กคืน เงิน
จานวนดังกล่าวจากอมตะ เอเซีย
และอยู่ ร ะหว่ า งขัน้ ตอนในการ
ดาเนินการจ่ายคืน

ร า ย ก า ร ดั ง ก ล่ า ว เ กิ ด ขึ้ น
เนื่ อ งจากข้ อ ผิด พลาด และ
บริษ ัท ฯ ได้มีการด าเนิ น การ
เพื่อเรียกเงินจานวนดังกล่าว
คืน แล้ ว ทัง้ นี้ ร ายการความ
ผิ ด พล า ดดั ง กล่ า วไม่ ค วร
เกิดขึน้ อีกในอนาคต

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

14.2.5 บริษทั อมตะ ฟาซิลติ ้ี เซอร์วสิ จากัด
บริษทั อมตะ ฟาซิลติ ้ี เซอร์วสิ จากัด (“อมตะ ฟาซิลติ ”้ี ) ประกอบธุรกิจให้บริการบริหารจัดการพืน้ ทีส่ ว่ นกลางในนิคมอุตสาหกรรม โดย อมตะ ฟาซิลติ ้ี เป็ นบริษทั
ทีเ่ กีย่ วข้อง เนื่องจากเป็ นบริษทั ย่อยทีผ่ ถู้ อื หุน้ ใหญ่ได้แก่ AMATA ถือหุน้ ร้อยละ 91
ขนาดของรายการ (ล้านบาท)
รายการ
เงินกูย้ มื ระยะสัน้

ลักษณะรายการ
บริษทั ฯ มีการกูย้ มื ระยะสัน้ จาก
อมตะ ฟาซิลติ ้ี สาหรับหมุนเวียน
ในกิจการ

รอบปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธ.ค. 56

รอบปี สิ้นสุดวันที่
31 ธ.ค. 57

งวด 9 เดือนสิ้นสุด
วันที่ 30 ก.ย. 58

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ชาระคืน
คงเหลือ

ยกมา
เพิม่ ขึน้
ชาระคืน
คงเหลือ

ยกมา
เพิม่ ขึน้
40.00
ชาระคืน
- .
คงเหลือ 40.00 .

- .
.

- .
.

ดอกเบีย้ จ่าย

-

-

0.03

ดอกเบีย้ ค้างจ่าย

-

-

-
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ความจาเป็ นและความ

ความเห็นของ

สมเหตุสมผลของรายการ

คณะกรรมการตรวจสอบ

เนื่ องจากบริษทั ฯ อยู่ในระหว่าง
การรออนุ มั ติ ว งเงิ น กู้ ยื ม จาก
สถาบันการเงิน บริษทั ฯ จึง มี
ความจ าเป็ น ต้ อ งกู้ยืม เงิน ระยะ
สัน้ จาก อมตะ ฟาซิลิต้ี ซึ่งเป็ น
บ ริ ษ ั ท ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ใน อั ต ร า
ดอกเบี้ ย ที่ เ หมาะสมที่ ร้ อ ยละ
4.00 ซึ่งเป็ นต้นทุนทางการเงิน /
ต้น ทุน ค่า เสีย โอกาสของ อมตะ
ฟาซิลติ ้ี

รายการดัง กล่ า วเกิด ขึ้น ตาม
ความจาเป็ น อัตราดอกเบี้ยที่
เรียกเก็บเป็ นอัตราทีเ่ หมาะสม
ตามต้นทุนทางการเงิน/ต้นทุน
ค่าเสียโอกาสของ อมตะ ฟาซิ
ลิต้ี ดังนัน้ จึงถือได้ว่ารายการ
ดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
ทั ้ง นี้ บริ ษ ั ท ฯ จะช าระคื น
เงินกู้ดงั กล่าวเมื่อได้รบั อนุ มตั ิ
ว ง เ งิ น กู้ ยื ม จ า ก ส ถ า บั น
การเงิน

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

14.3

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการระหว่างกัน

ในอดีตบริษทั ฯ มีการทาธุรกรรมการค้าทีเ่ ป็ นรายการระหว่างกันกับบริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง อาทิเช่น การเช่า
ที่ดนิ และรายการค่าบริการสาธารณู ปโภค เป็ นต้น อย่างไรก็ตามรายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ เป็ นธุรกรรมการค้าทีเ่ กิดขึน้ ตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และบริษทั ย่อย และเป็ นไปตาม
เงื่อนไขการค้าปกติเสมือนลูกค้าธุรกิจทัวไป
่ โดยผูบ้ ริหารบริษทั ฯได้กาหนดขัน้ ตอนในการอนุมตั ธิ ุรกรรมดังกล่าวเสมือนการ
ดาเนินการค้ากับลูกค้าปกติทวไปและไม่
ั่
มกี ารเลือกปฏิบตั ิ โดยมีนโยบายให้ธุรกรรมทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างกันเป็ นไปตามกลไก
ราคาตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบได้มกี ารพิจารณารายการระหว่างกันระหว่างบริษทั ฯกับบริษทั และบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องแล้ว
และมีความเห็นว่ามีความจาเป็ นและสมเหตุสมผล ตลอดจนเป็ นประโยชน์สงู สุดต่อบริษทั ฯ (สามารถดูรายละเอียดของแต่ละ
รายการได้ในข้อ 11.1)
14.4

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกัน

ทีผ่ ่านมาบริษทั ฯ ยังไม่มขี อ้ กาหนดเกีย่ วกับการทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯและบริษทั ย่อย รายการระหว่าง
กันที่เกิดขึน้ ในอดีตจึงไม่ได้ผ่านการพิจารณาและให้ความเห็น จากคณะกรรมการตรวจสอบ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯโดยที่
ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 ได้มมี ติกาหนดนโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยง
กันและการดาเนินการของบริษทั เมื่อมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน นอกจากนี้บริษทั ฯ ยังได้มกี ารนายโยบายดังกล่าวไปปฏิบตั ใิ ช้
ทีบ่ ริษทั ย่อย ได้แก่ อมตะ เวียดนาม โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริษทั ของ อมตะ เวียดนาม ครัง้ ที่ 3/2012 เมื่อวันที่ 7
กันยายน 2555 ได้มมี ติกาหนดนโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการดาเนินการของบริษทั เมื่อมีรายการทีเ่ กีย่ วโยง
กัน ทัง้ นี้เพื่อให้การทารายการระหว่างกันของบริษทั ฯและบริษทั ย่อยกับบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั ฯและบริษทั ย่อย มีกลไก
ในการพิจารณาและขัน้ ตอนการดาเนินการทีช่ ดั เชน โดยได้คานึงถึงผลประโยชน์ของบริษทั ฯ เป็ นสาคัญ อีกทัง้ เพื่อให้บริษทั
ฯ สามารถควบคุมดูแลให้ อมตะ เวียดนาม ปฏิบตั ติ ามนโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการดาเนินการของบริษทั
เมื่อมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน และป้องกันมิให้คณะกรรมการบริษทั ของ อมตะ เวียดนาม สามารถเปลีย่ นแปลงแก้ไขนโยบาย
ดังกล่าวโดยไม่ผ่านความเห็นชอบจากบริษทั ฯ โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2557 ของ อมตะ เวียดนาม เมื่อวันที่
11 พฤษภาคม 2557 ได้มมี ติอนุมตั นิ โยบายดังกล่าวแล้ว
นโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการดาเนินการของบริษทั เมื่อมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯและบริษทั
ย่อยได้มกี ารกาหนด นิยามของบุคคลทีเ่ กีย่ วโยง บุคคลทีเ่ กีย่ วโยง ประเภทของรายการทีเ่ กีย่ วโยง นโยบายการทารายการ
ทีเ่ กีย่ วโยง การดาเนินการเมื่อมีรายการทีเ่ กีย่ ว การอนุ มตั กิ ารทารายการทีเ่ กีย่ วโยง รวมไปถึงการเปิ ดเผยข้อมูลรายการที่
เกีย่ วโยง เพื่อให้บริษทั ฯและบริษทั ย่อยสามารถปฏิบตั ใิ ห้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ
ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุนและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้เนื่องจาก
บริษทั ฯประกอบธุรกิจลงทุนในบริษทั อื่น จึง มีการกาหนดนโยบายและการดาเนินการดังกล่าวเพื่อเป็ นกลไกกากับดูแลให้
การทารายการที่เกี่ยวโยงระหว่างบริษัทย่อยและบุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกับบริษทั ฯมีการดาเนินการตามขัน้ ตอนที่ถูกต้อง และ
ส่วนที่ 2.4-14 - หน้ า 12

บริษัท อมตะ วีเอ็น จากัด (มหาชน)

ได้รบั มติจากทีป่ ระชุมคณะกรรมการหรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ โดยหากบริษทั ย่อยมีรายการทีเ่ กีย่ วโยงกับบุคคลที่
เกีย่ วโยงของบริษทั ฯ เลขานุ การบริษทั ของบริษทั ย่อยมีหน้าทีต่ ้องแจ้งมายังเลขานุ การบริษทั ฯ เพื่อพิจารณาประเภทและ
ขนาดของรายการและดาเนินการตามขัน้ ตอนต่อไป
รายการระหว่างกันทีอ่ าจเกิดขึน้ ในอนาคตกับบุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีส่วนได้เสียหรืออาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในอนาคต บริษทั ฯและบริษทั ย่อยจะให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นผูใ้ ห้ความเห็นเกีย่ วกับ
ความจาเป็ นและความเหมาะสมของรายการนัน้ ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการ
ระหว่างกันที่อาจเกิดขึ้น บริษัท ฯจะให้ผู้เชี่ยวชาญอิสระหรือผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็ นผู้ให้ความเห็นเกี่ยวกับรายการ
ระหว่างกันดังกล่าว เพื่อนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ
ผูถ้ อื หุน้ ตามแต่กรณี ซึง่ ผูท้ อ่ี าจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียในการทารายการ จะไม่มสี ทิ ธิออกเสียงใน
การอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันดังกล่าว ทัง้ นี้ บริษทั ฯจะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
ทีไ่ ด้รบั การตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชีของบริษัท รายงานประจาปี และแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ของบริษทั (แบบ
56-1)
14.5

นโยบายหรือแนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
นโยบายของบริษทั และบริษทั ย่อยในการทารายการระหว่างกันมีดงั นี้

(1) กรรมการและผูบ้ ริหารของบริษทั และบริษทั ย่อยจัดทารายงานการมีส่วนได้เสียของตนหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
และแจ้งให้บริษทั ทราบ เพื่อให้บริษทั มีขอ้ มูลสาหรับใช้ประโยชน์ภายในในการดาเนินการตามข้อกาหนดเกีย่ วกับการทา
รายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน
(2) หลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(3) ในกรณีท่จี าเป็ นต้องทารายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการที่เกีย่ วโยงกันทุกรายของบริษัทและบริษัทย่อยต้อง
นาเสนอและขออนุ มตั กิ ารเข้าทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันดังกล่าวต่อฝ่ายจัดการ คณะกรรมการบริษทั หรือทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้น
(แล้วแต่กรณี)
(4) ปฏิบตั ิตามขัน้ ตอนการดาเนินการของบริษัทและบริษัทย่อยเมื่อมีรายการที่เกี่ยวโยงกัน และปฏิบตั ิตา ม
หลักเกณฑ์ทส่ี านักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์กาหนด
(5) กาหนดราคาและเงื่อนไขของรายการที่เกี่ยวโยงกันเสมือนทารายการกับบุคคลภายนอก (Arm’s length
basis) ซึ่งต้องเป็ นธรรม สมเหตุสมผล โดยต้องเปรียบเทียบราคาสินค้าหรือบริการกับราคาภายนอก ภายใต้เงื่อนไขที่
เหมือนหรือคล้ายคลึงกัน
(6) ในการพิจารณาการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัทหรือบริษัทย่อยอาจแต่งตัง้ ผู้ประเมินอิสระเพื่อทาการ
ประเมินและเปรียบเทียบราคาสาหรับรายการที่ เกี่ยวโยงกันที่สาคัญ ทัง้ นี้เพื่อให้มนใจว่
ั ่ ารายการที่เกี่ยวโยงกันดังกล่าว
สมเหตุสมผลและเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั และบริษทั ย่อย
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แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แม้ว่าบริษัทและบริษทั ย่อยจะมีนโยบายหลีกเลีย่ งการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันทีอ่ าจก่อให้เกิดความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ แต่บริษัทและบริษัทย่อยอาจจะยังคงต้องมีการทารายการระหว่างกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต ซึง่ เป็ นรายการทีม่ คี วามจาเป็ นและเป็ นไปตามความต่อเนื่องของสัญญา
ทัง้ นี้ รายการระหว่างกันที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่อี าจเกิดขึน้ ในอนาคตนัน้ บริษัทฯ และ
บริษทั ย่อยจะต้องปฏิบตั ินโยบายการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกันและการดาเนินการของบริษัทเมื่อมีรายการทีเ่ กี่ยวโยงกันที่
คณะกรรมการบริษัทได้กาหนด และปฏิบตั ิให้เป็ นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และข้อบังคับ
ประกาศ คาสัง่ หรือข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมตลอดถึงการปฏิบตั ติ ามข้อกาหนดเกีย่ วกับการ
เปิ ดเผยข้อมูลการทารายการเกี่ยวโยงและการได้มาหรือจาหน่ ายทรัพย์สนิ ของบริษทั และบริษัทย่อย รวมทัง้ ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานการบัญชีทก่ี าหนดโดยสมาคมนักบัญชีและผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแห่งประเทศไทย
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