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11. รายการระหวางกัน 
บริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยงสําหรับป 2545 และงวด 6 เดือนป 2546 ดังน้ี 

 
11.1 รายการระหวางกัน 

 

จํานวนเงิน (ลานบาท) บุคคลทีอ่าจมี 
ความขัดแยง 

ลักษณะความสัมพันธ ลักษณะรายการ นโยบายการ
กําหนดราคา ป 2545 งวด 6 เดือน 

ป 2546 
บริษัท เอกอุตสาหกรรมหิน 
จํากดั 

นาย อภิรักษ วานิช และบุคคลที่เกี่ยว
ของตามมาตรา 258 ถือหุนรอยละ 95 
ในบริษัทดังกลาวและนายอภิรักษ    
วานิช เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัทดังกลาว 

• บริษัทซ้ือผล
ปาลมสด 

• ยอดเจาหนี้คาง
จายคาซื้อผล
ปาลมสด 

ราคาตลาด 0.59 
 

0.74 

0.40 
 

0.97 
 
 

บริษัท ภูเก็ตโรงงานยาง 
จํากดั 

นาย อภิรักษ วานิช และบุคคลที่เกี่ยว
ของตามมาตรา 258 ถือหุนรอยละ 75 
ในบริษัทดังกลาวและนายอภิรักษ    
วานิช เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัทดังกลาว 

• บริษัทซ้ือผล
ปาลมสด 

 

ราคาตลาด - 0.66 

บริษัท เจียรวานิชการขนสง 
จํากดั 

นาย อภิรักษ วานิช และบุคคลที่เกี่ยว
ของตามมาตรา 258 ถือหุนรอยละ 55 
ในบริษัทดังกลาวและนายอภิรักษ    
วานิช เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม
ของบริษัทดังกลาว 

• บริษัทใชบริการ
ทาเรือขนสงสิน
คา 

ราคาตลาด 1.41 1.07 

บริษัท สวนสุราษฎร จํากดั นางสาวศุภภางค จรรโลงบุตร ซึ่งเปน
กรรมการตรวจสอบของบริษัทเปน
กรรมการผูมีอํานาจลงนามในบริษัทดัง
กลาว 

• บริษัทซ้ือผล
ปาลมสด 

ราคาตลาด 7.77 5.08 

บริษัท ไวยปาลม เอสเตท 
จํากดั * 

-  นางสาวศุภภางค จรรโลงบุตร ซ่ึง
เปนกรรมการตรวจสอบของบริษัท
เปน กรรมการผูมีอํานาจลงนาม 
และถือหุนรอยละ 11 ของบริษัทดัง
กลาว 

- นายณรงค สุวรรณฤกษ  
 นายพลัฎฐ ฐิติณัฐชนน และ 
 นายอนุชา ศุภกร ซึ่งเปนผูบริหาร
ของบริษัท แตละคนถือหุนรอยละ 
10 ในบริษัทดังกลาว 

• บริษัทซ้ือผล
ปาลมสด 

ราคาตลาด 3.41 3.32 

บริษัท เจียรวานิช จํากดั นาย อภิรักษ วานิช และบุคคลที่เกี่ยว
ของตามมาตรา 258 ถือหุนรอยละ 
77.78 ในบริษัทดังกลาวและนาย
อภิรักษ วานิช เปนกรรมการผูมี
อํานาจลงนามของบริษัทดังกลาว 

• บริษัทขายเมล็ด
พืชคลุมดิน 

ราคาตลาด - 12,750 (บาท) 

* นางสาวศุภภางค จรรโลงบุตรไดลาออกจากการเปนกรรมการผูมีอํานาจลงนาม และมิไดเปนผูถือหุนของบริษัท ไวยปาลม เอสเตท จํากัด ตั้ง
แตวันที่ 20 ตุลาคม 2546 
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11.2 ความจําเปนและความสมเหตุสมผลของรายการ 

รายการดังกลาวมีความจําเปนและสมเหตุสมผล โดยที่การทํารายการดังกลาวเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของ
บริษัท และเปนลักษณะการประกอบธุรกิจทั่วไปของบริษัทที่ตองมีการรับซ้ือผลปาลมสดและใชบริการทาเรือขนสงสินคา 
ทั้งน้ีบริษัทไดจายคาตอบแทนการทํารายการดังกลาวขางตนตามราคาตลาดที่ยุติธรรม โดยที่ราคาผลปาลมสดที่รับซ้ือจะ
เปนราคาหนาโรงงานที่รับซ้ือจากผูนําผลปาลมสดมาจําหนายใหแกบริษัททุกราย และราคาคาบริการใชทาเรือขนสงสินคา
น้ันเปนราคาตลาด ทั้งน้ีบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมิไดมีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว นอกจากน้ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดใหความเห็นในการทํารายการดังกลาวขางตนไวแลววาการทํารายการดังกลาวเปนลักษณะการประกอบธุรกิจ
ทั่วไปของบริษัท มีความสมเหตุสมผล และเปนไปเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัท และการจายคาตอบแทนการทํารายการ
ดังกลาวขางตนเปนไปตามราคาตลาดที่ยุติธรรม 

สําหรับรายการที่ บริษัท สวนสุราษฎร จํากัด และบริษัท ไวยปาลม เอสเตท จํากัด มีตอบริษัทน้ัน นางสาว   
ศุภภางค จรรโลงบุตร ไดงดใหความเห็น เน่ืองจากเปนรายการท่ีเก่ียวของกับตนเอง 

นอกจากน้ีบริษัทไดมีการเปดเผยรายการระหวางกันดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทเพื่อ
ใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดยกเวนรายการที่เกิดกับบริษัท สวนสุราษฎร จํากัด และ บริษัท ไวยปาลม เอสเตท จํากัด 
เน่ืองจาก นางสาวศุภภางค เพิ่งไดรับการแตงตั้งใหเปนกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 ที่ผานมา ท้ังน้ี
บริษัทมั่นใจวานางสาวศุภภางค ไมมีอิทธิพลหลักตอการตัดสินใจใหความเห็นความจําเปนและความสมเหตุสมผลของราย
การระหวางกันของกรรมการตรวจสอบทานอ่ืน 
 

11.3 มาตรการหรือข้ันตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน 

(ก) ที่ผานมาบริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่อาจมีความขัดแยง โดยบุคคลที่อาจมีความขัด
แยงมิไดมีสวนรวมในการอนุมัติรายการดังกลาว ท้ังน้ีรายการดังกลาวเปนไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจหลัก
ของบริษัท โดยมีนโยบายการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ ในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบได
กับราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีสาม ตามที่ผูสอบบัญชีของบริษัทไดเปดเผยไวในหมายเหตุประกอบงบการ
เงินของบริษัท และตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดแสดงความเห็นไว 

(ข) ในอนาคตบริษัทมีมาตรการที่จะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอ
บังคับ ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางเครงครัด โดยที่ราย
การท่ีกรรมการ ผูบริหาร ผูถือหุน หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแยงมีสวนไดเสีย บุคคลดังกลาวจะไมมี
สิทธิออกเสียงอนุมัติการทํารายการน้ันๆ ท้ังน้ีรายการดังกลาวเปนไปเพ่ือการดําเนินธุรกิจหลักของ
บริษัท โดยมีนโยบายการกําหนดราคาและเงื่อนไขตางๆ ในราคาตลาด ซ่ึงสามารถเปรียบเทียบไดกับ
ราคาท่ีเกิดข้ึนกับบุคคลท่ีสาม และนอกจากนี้บริษัทไดจัดใหมีการกําหนดขอบเขตอํานาจหนาที่ในการ
อนุมัติในเรื่องตางๆ ไวอยางชัดเจน ดังน้ัน หากในอนาคตบริษัทมีการทํารายการระหวางกันกับบุคคลที่
อาจมีความขัดแยง บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับ 
ประกาศ คําส่ัง หรือขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ ตามกรอบท่ีคณะกรรมการได
กําหนดไวอยางชัดเจนแลวโดยเครงครัด 
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11.4 แนวโนมการทํารายการระหวางกันในอนาคต 

บริษัทคาดวาการทํารายการระหวางกันดังกลาวเชน การรับซ้ือผลปาลมสดและใชบริการทาขนสงสินคา จะเกิด
ข้ึนอยางตอเน่ืองในอนาคต เน่ืองจากการทํารายการระหวางกันดังกลาวเปนไปตามลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัท  
อยางไรก็ดี ในอนาคตหากมีการทํารายการระหวางกันระหวางบริษัทและบุคคลที่อาจมีความขัดแยง บริษัทจะดําเนินการ
ตามขั้นตอนการอนุมัติการทํารายการระหวางกันตามที่ระบุในหัวขอ 11.3 (ข) 

 

11.5 มาตรการคุมครองผูลงทุน 

บริษัทจะจัดใหมีมาตรการคุมครองผูลงทุนที่สามารถตรวจสอบไดภายหลังกลาวคือ บริษัทจะเปดเผยรายการ
ระหวางกันไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัทที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และ บริษัทจะจัดใหมีการรับ
รองโดยใหกรรมการตรวจสอบใหความเห็นเก่ียวกับความจําเปนและสมเหตุสมผลของรายการระหวางกันในงบการเงินที่
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญช ีหากเกิดกรณีท่ีกรรมการตรวจสอบไมมคีวามชํานาญในการพิจารณารายการระหวางกัน
ที่อาจเกิดขึ้น บริษัทจะจัดหาผูเชี่ยวชาญที่เปนอิสระจากบริษัทเปนผูใหความเห็นเก่ียวกับรายการระหวางกันดังกลาว เพื่อ
ประกอบการตัดสินใจของคณะกรรมการหรือผูถือหุน แลวแตกรณี 
 


