บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

6.

รายการระหว่างกัน
6.1 สรุปรายการระหว่างกันทีส่ าคัญระหว่างบริษัทฯ และบริษทั ย่อยกับบริษัท/บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริษทั ฯ และบริษัทย่อยกับบริษัท/บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในงวดปีบญ
ั ชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 สามารถสรุปได้ดังนี้
บริษัท /บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

1. บริ ษั ท วิ จิ ต รภั ณ ฑ์ ก่ อ สร้ า ง 1. มี กรรมการร่ ว มกั น 3 ท่ าน คื อ นาย
จากัด (“วิจิตรภัณฑ์ก่อสร้าง”)
พิ ษ ณุ ชวนะนั น ท์
นายวรวิ ท ย์
ชวนะนันท์ และ นายวิทยา ชวนะนันท์
2. กลุ่มชวนะนันท์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริ ษั ทฯ ยั งเป็ นผู้ ถื อหุ้ นรายใหญ่ ของ
วิ จิ ตรภั ณฑ์ ก่ อสร้ างในสั ดส่ วนร้ อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

ลักษณะรายการ
บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ให้แก่วิจิตรภัณฑ์
ก่อสร้าง

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
0.50
0.28

บริ ษั ทฯ ซื้ อสิ นทรั พย์ จ ากวิ จิ ต รภั ณ ฑ์
ก่อสร้าง

ลูกหนี้อื่น

ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ชาระแล้ว
คงเหลือ
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ชาระแล้ว
คงเหลือ

เจ้าหนี้อื่น

ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 1

0.00
0.50
0.50
0.00
0.00
0.28
0.28
0.00

ความจาเป็น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริ ษัทฯ ซื้ อและขายรถยนต์ ให้ แก่ วิ จิตรภั ณฑ์ ก่อสร้าง โดย
รายการดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจผลิตและจัด
จาหน่ายปาล์มน้ามัน ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทั้งนี้ราคาซื้อ
และขายสินทรัพย์ก็เป็นราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเป็น
ราคาตลาดของสินทรัพย์ที่มีคุณภาพใกล้เคียงกัน คณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็ นว่ารายการดังกล่าวเป็นธุรกรรมตามปกติและมี
ความสมเหตุสมผล

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

2. บริ ษั ท ชวนะนั น ท์ โ ฮลดิ้ ง 1. มี กรรมการร่ ว มกั น 5 ท่ าน คื อ นาย บริษัทฯ จ่ายค่าเช่า และค่าบริการอาคาร
จากัด (“ชวนะนันท์โฮลดิ้ง”)
พิ ษ ณุ ชวนะนั น ท์
นายวรวิ ท ย์ สานักงานให้แก่ ชวนะนันท์โฮลดิ้ง
ชวนะนั น ท์ นายวิ ทยา ชวนะนั นท์
เจ้าหนี้
นายกฤษดา ชวนะนันท์ และนายวัชระ
ชวนะนันท์
2. กลุ่มชวนะนันท์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของ
บริษัทฯ ยังเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของชว
นะนันท์โฮลดิ้งในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ของทุนชาระแล้ว
3. ชวนะนันท์โฮลดิ้งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ชวนะนันท์โฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทฯ ร้อย
ละ 2 ของทุนชาระแล้ว

ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 2

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
2.87
ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ชาระแล้ว
คงเหลือ

0.00
2.87
2.87
0.00

ความจาเป็น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ใช้บริการเช่าสานักงานจากชวนะนันท์โฮลดิ้ง โดยมีราคา
และเงื่อนไขในการเช่าเป็นไปตามราคาส าหรับการเช่าอาคาร
สานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ ารายการดังกล่ าวเป็นธุรกรรม
ตามปกติและมีความสมเหตุสมผล

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
บริษัท/บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

ลักษณะรายการ

3. บริษัท โชคอนันต์ชุมพร จากัด มีกรรมการท่านหนึ่ง คือ นายภูวนารถ เตีย บริ ษั ทฯ ซื้ อน้ ามั นเชื้ อเพลิ งจากโชค
(“โชคอนันต์ชุมพร”)
เสวนากุ ล มี ค วามสั ม พั น ธ์ เป็ น สามี ข อง อนั น ต์ ชุ ม พรเป็ น วั ต ถุ ดิ บ ในการ
กรรมการบริษัทฯ คื อ นางศุ ภลักษณ์ เตีย ให้บริการธุรกิจสถานีน้ามันของบริษทั ฯ
เสวนากุล
เจ้าหนี้

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ปีบัญชีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
28.85

ต้นงวด
เพิ่มขึ้น
ชาระแล้ว
คงเหลือ

ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 3

1.57
28.85
28.48
1,94

ความจาเป็น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษัทฯ ซื้อน้ามันจากโชคอนันต์ชุมพรเพื่อการประกอบธุรกิจ
ให้บริการสถานีน้ามัน โดยมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตาม
ราคาและเงื่อนไขการค้าตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็ นว่ ารายการดังกล่ าวเป็นธุรกรรม
ตามปกติและมีความสมเหตุสมผล

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

6.2

ความจาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นระหว่างบริษัทฯ กับบริษัทหรือบุคคลที่มีอาจมีความขัดแย้งที่สาคัญ คือ รายได้จาก
การจาหน่ายทรัพย์สิน และค่าเช่า และค่าบริการอาคารสานักงานซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น ซึ่งกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันเหล่านี้มีราคาและ
เงื่อนไขการทารายการที่ยุติธรรม สมเหตุสมผล และเป็นไปเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
6.3

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ถูกกาหนดไว้ เพื่อให้รายการ
ระหว่ า งกั น กั บ บุค คลหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่ อ าจมี ค วามขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ มี ค วามโปร่ ง ใส และเพื่อ เป็ น การรั ก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ
ประกาศคาสั่ง หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการ
ระหว่างกัน ทั้งนี้ กรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุมัติการทารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีที่กฎหมายกาหนดให้ บริษัทฯ ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษัทฯ จะจัดให้มีคณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกี่ยวกับความจาเป็นในการทา
รายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการทารายการนั้น ๆ ทั้งนี้ การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มี
เงื่อนไขการค้าทั่วไป และการทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไปให้มีหลักการดังนี้
การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่มีเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการระหว่างกันที่เป็นข้อตกลงทางการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุมัติการทา
ธุรกรรมเหล่านี้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนพึงกระทากับคู่สัญญาทั่วไป
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร
หรือบุคคลทีเ่ กี่ยวข้อง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมทุ กรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป
การทารายการที่เป็นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็นเงื่อนไขการค้า โดยทั่วไปจะถูกพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ
ต่อ ไป ทั้ งนี้ ให้ ป ฏิบั ติ ตามกฎหมายว่า ด้ วยหลัก ทรัพ ย์ และตลาดหลั กทรั พย์ และข้อ บั งคั บ ของประกาศคาสั่ งหรื อ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่เกี่ยวข้องกับการทารายการระหว่างกัน
อย่างก็ตาม ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบไม่มีความชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันที่อาจจะ
เกิดขึ้น บริษัทฯ จะจัดให้มีบุคคลที่มีความรู้ความชานาญพิเศษ เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน หรือผู้เชี่ ยวชาญอิสระ หรือ
ผู้ ป ระเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ค วามเป็ น อิ ส ระเป็ น ผู้ ใ ห้ ค วามเห็ น เกี่ ย วกั บ รายการระหว่ า งกั น โดยความเห็ น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรื อ บุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามช านาญพิ เ ศษ จะถู ก น าไปใช้ ป ระกอบการตั ด สิ น ใจของ
ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 4

บริษัท วิจิตรภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มีความมั่นใจว่าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็นช่อง
ทางการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แต่เป็นการทารายการที่บริษัทฯ
ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทั้งนี้ บริษัทฯ จะเปิดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ได้รับความตรวจสอบหรือสอบทานจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
6.4

แนวโน้มและนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษัทฯ คาดว่าในอนาคตบริษัทฯ อาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็นรายการที่เกิดตามความจาเป็นและเป็นประโยชน์
ต่อบริษัทฯ ซึ่งแนวโน้มของการทารายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดังนี้
1. รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าอาคารสานักงาน และการซื้อน้ามันเชื้อเพลิง รายการเหล่านี้
เป็นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษัทฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้า
ตลาด บริษัทฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. รายการเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือบริการ ได้แก่ การซื้อหรือขายสินทรัพย์ เช่น การขายรถยนต์ให้แก่วิจิตร
ภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นต้น บริษัทฯ คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึ้นในอนาคตตามความจาเป็น
นอกจากนี้ ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เสนอขายหุ้นต่อประชาชนแล้ว ในการทารายการที่เกี่ยวโยงกัน บริษัท ฯ
จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษัทฯ จะปฏิบัติตามมาตรการหรือขั้นตอนการอนุมัติการทารายการระหว่างกันที่ได้กล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด
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