บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

6.

รายการระหว่างกัน
6.1 สรุปรายการระหว่างกันที่สาคัญระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
รายการระหว่างกันทีส่ าคัญระหว่างบริษทั ฯ และบริษทั ย่อยกับบริษทั /บุคคลทีอ่ าจมีความขัดแย้งในงวดปี บญ
ั ชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และงวด 6 เดือนสิน้ สุดวันที่ 30
มิถุนายน 2557 สามารถสรุปได้ดงั นี้

บริ ษทั /บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ความสัมพันธ์

1. บริษัท วิจิต รภัณ ฑ์ ก่ อ สร้า ง 1. มีกรรมการร่ วมกัน 3 ท่ าน คือ นาย
จากัด (“วิจติ รภัณฑ์ก่อสร้าง”)
พิษ ณุ ชวนะนั น ท์
นายวรวิ ท ย์
ชวนะนันท์ และ นายวิทยา ชวนะนันท์
2. กลุ่มชวนะนันท์ซ่งึ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษัทฯ ยังเป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของ
วิจิตรภัณฑ์ ก่ อสร้างในสัดส่ วนร้อยละ
100.00 ของทุนจดทะเบียนชาระแล้ว

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล
ลักษณะรายการ
งวดปี บัญชีสิ้นสุด งวด 6 เดือนสิ้ นสุด
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
31 ธ.ค. 56
30 มิ .ย. 57
บริษัทฯ ขายสินทรัพย์ใ ห้แ ก่วิจิต ร
0.50
- บริษทั ฯ ซื้อและขายรถยนต์ ให้แก่วจิ ติ รภัณฑ์ก่อสร้าง โดยรายการ
ภัณฑ์ก่อสร้าง
ดังกล่าวไม่ได้เกี่ยวข้องกับการดาเนินธุรกิจผลิตและจัดจาหน่ าย
ปาล์มน้ ามัน ซึ่งเป็ นธุรกิจหลักของบริษัทฯ ทัง้ นี้ราคาซื้อและขาย
บริ ษั ทฯ ซื้ อสิ น ทรัพ ย์ จ ากวิ จิ ต ร
0.28
สินทรัพย์กเ็ ป็ นราคาที่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าเป็ นราคาตลาด
ภัณฑ์ก่อสร้าง
ของสินทรัพย์ท่มี คี ุณภาพใกล้เคียงกัน คณะกรรมการตรวจสอบ
ต้นงวด
0.00
ลูกหนี้ อื่น
เห็นว่ารายการดังกล่าวมีความสมเหตุสมผล
เพิม่ ขึน้
0.50
ชาระแล้ว 0.50
คงเหลือ
0.00
ต้นงวด
0.00
เจ้าหนี้ อื่น
เพิม่ ขึน้
0.28
ชาระแล้ว 0.28
คงเหลือ
0.00

ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 1

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)
บริ ษทั /บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทาง
ความสัมพันธ์
ผลประโยชน์
2. บริ ษั ท ชวนะนั น ท์ โ ฮลดิ้ ง 1. มีกรรมการร่ วมกัน 5 ท่ าน คือ นาย
จากัด (“ชวนะนันท์โฮลดิง้ ”)
พิษ ณุ ชวนะนั น ท์
นายวรวิ ท ย์
ชวนะนัน ท์ นายวิทยา ชวนะนันท์
นายกฤษดา ชวนะนันท์ และนายวัชระ
ชวนะนันท์
2. กลุ่มชวนะนันท์ซ่งึ เป็ นผูถ้ อื หุน้ ใหญ่ของ
บริษทั ฯ ยังเป็ นผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ของชว
นะนันท์โฮลดิง้ ในสัดส่วนร้อยละ 100.00
ของทุนชาระแล้ว
3. ชวนะนันท์โฮลดิ้งเป็ นผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่
ของบริษทั ฯ ณ วันที่ 30 เมษายน 2557
ชวนะนันท์โ ฮลดิ้ง ถือหุ้นในบริษัทฯ
ร้อยละ 2 ของทุนชาระแล้ว

ลักษณะรายการ
บริษัทฯ จ่ายค่ าเช่า และค่ าบริการ
อาคารสานักงานให้แก่ ชวนะนันท์โฮ
ลดิง้

เจ้าหนี้

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี บัญชีสิ้นสุด งวด 6 เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 56
30 มิ .ย. 57
2.87
1.43
ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
ชาระแล้ว
คงเหลือ

ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 2

0.00
2.87
2.87
0.00

ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
ชาระแล้ว
คงเหลือ

0.00
1.43
1.43
0.00

ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษทั ฯ ใช้บริการเช่าสานักงานจากชวนะนันท์โฮลดิ้ง โดยมี
ราคาและเงื่อนไขในการเช่าเป็ นไปตามราคาสาหรับการเช่า
อาคารสานักงานในบริเวณใกล้เคียงกัน
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ ารายการดังกล่ าวมีค วาม
สมเหตุสมผล

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

บริ ษทั /บุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทาง
ความสัมพันธ์
ผลประโยชน์
3. บริษัท โชคอนัน ต์ชุมพร มีกรรมการท่านหนึ่ง คือ นายภูวนารถ เตีย
จากัด (“โชคอนันต์ชุมพร”) เสวนากุ ล มีค วามสัมพัน ธ์ เป็ น สามีข อง
กรรมการบริษัทฯ คือ นางศุ ภลักษณ์ เตีย
เสวนากุล โดยกลุ่มเตียเสวนากุลเป็ นผู้ถือ
หุน้ ใหญ่ในโชคอนันต์ชุมพรร้อยละ 80 ของ
ทุนชาระแล้ว

ลักษณะรายการ
บริษัทฯ ซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงจาก
โชคอนันต์ ชุ มพรเป็ นวัตถุ ดิบใน
การขนส่ งโดยบริ ษั ท วิ จิ ต ร
ภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัด
เจ้าหนี้

มูลค่ารายการ (ล้านบาท)
งวดปี บัญชีสิ้นสุด
งวด 6 เดือนสิ้ นสุด
31 ธ.ค. 56
30 มิ .ย. 57
28.85
16.14

ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
ชาระแล้ว
คงเหลือ

ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 3

1.57
28.85
28.48
1,94

ต้นงวด
เพิม่ ขึน้
ชาระแล้ว
คงเหลือ

1.94
16.14
16.51
1.57

ความจาเป็ น ความสมเหตุสมผล
และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
บริษั ทฯ ซื้ อ น้ ามัน จากโชคอนั น ต์ ชุ มพรเพื่อ ใช้ เป็ น
เชื้อเพลิงสาหรับรถบรรทุกที่ใช้ในการขนส่งน้ ามันปาล์ม
ดิบ ผลปาล์มทะลาย และน้ าเสียทีบ่ าบัดแล้ว โดยบริษัท
วิจติ รภัณฑ์โลจิสติกส์ จากัดซึ่งมีราคาและเงือ่ นไขการค้า
เป็นไปตามราคาและเงือ่ นไขการค้าตลาด
คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่ารายการดังกล่าวมีความ
สมเหตุสมผล

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

6.2

ความจาเป็ นและความสมเหตุสมผลของรายการ

รายการระหว่างกันทีเ่ กิดขึน้ ระหว่างบริษทั ฯ กับบริษทั หรือบุคคลทีม่ อี าจมีความขัดแย้งทีส่ าคัญ คือ รายได้จาก
การจาหน่ ายทรัพย์สนิ และค่าเช่า และค่าบริการอาคารสานักงานซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวตามตารางข้างต้น ซึง่ กรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นว่า รายการระหว่างกันเหล่านี้มรี าคาและ
เงื่อนไขการทารายการทีย่ ุตธิ รรม สมเหตุสมผล และเป็ นไปเพื่อประโยชน์สงู สุดของบริษทั ฯ
6.3

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั ิ การทารายการระหว่างกัน

มาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุ มตั ิการทารายการระหว่างกันของบริษัทฯ ได้ถูกกาหนดไว้ เพื่อให้รายการ
ระหว่ า งกัน กับ บุค คลหรือ นิ ติบุ ค คลที่อ าจมีค วามขัด แย้ง ทางผลประโยชน์ มีค วามโปร่ ง ใส และเพื่อ เป็ น การรัก ษา
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อบังคับของ
ประกาศคาสัง่ หรือข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการ
ระหว่างกัน ทัง้ นี้ กรรมการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ สี ว่ นได้ส่วนเสีย จะไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในการอนุ มตั กิ ารทารายการ
ระหว่างกันดังกล่าวได้ ในกรณีท่กี ฎหมายกาหนดให้ บริษัทฯ ต้องได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ
บริษทั ฯ จะจัดให้มคี ณะกรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นเกีย่ วกับความจาเป็ นในการทา
รายการระหว่างกัน และความสมเหตุสมผลของการทารายการนัน้ ๆ ทัง้ นี้ การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ ี
เงื่อนไขการค้าทัวไป
่ และการทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไปให้
่
มหี ลักการดังนี้
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีม่ เี งื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการระหว่างกันทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้า โดยทัวไปจะถู
่
กพิจารณาให้ความเห็นโดยคณะกรรมการ
ตรวจสอบก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุ มตั ิในหลักการ และให้ฝ่ายจัดการสามารถอนุ มตั ิการทา
ธุรกรรมเหล่านี้ได้ หากธุรกรรมดังกล่าวมีขอ้ ตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วญ
ิ ญูชนพึงกระทากับคู่สญ
ั ญาทัวไป
่
ในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอานาจต่อรองทางการค้าทีป่ ราศจากอิทธิพลในการทีต่ นมีสถานะเป็ นกรรมการ ผูบ้ ริหาร
หรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้อง
ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะจัดทารายงานสรุปการทาธุรกรรมทุ กรายการ เพื่อรายงานในการประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและการประชุมคณะกรรมการทุกไตรมาส
การทารายการทีเ่ ป็ นข้อตกลงทางการค้าทีไ่ ม่เป็ นเงื่อนไขการค้าโดยทัวไป
่
การทารายการที่เป็ นข้อตกลงทางการค้าที่ไม่เป็ นเงื่อนไขการค้า โดยทัวไปจะถู
่
กพิจารณาและให้ความเห็น
โดยคณะกรรมการตรวจสอบก่อนนาเข้าเสนอคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ
ต่ อ ไป ทัง้ นี้ ให้ป ฏิบ ัติตามกฎหมายว่า ด้วยหลัก ทรัพ ย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้อ บังคับ ของประกาศคาสังหรื
่ อ
ข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการทารายการระหว่างกัน
อย่างก็ตาม ในกรณีทค่ี ณะกรรมการตรวจสอบไม่มคี วามชานาญในการพิจารณารายการระหว่างกันทีอ่ าจจะ
เกิดขึน้ บริษทั ฯ จะจัดให้มบี ุคคลทีม่ คี วามรูค้ วามชานาญพิเศษ เช่น ทีป่ รึกษาทางการเงิน หรือผูเ้ ชี่ ยวชาญอิสระ หรือ
ผู้ป ระเมิน ราคาทรัพ ย์สิน ที่มีค วามเป็ น อิส ระเป็ น ผู้ใ ห้ค วามเห็น เกี่ย วกับ รายการระหว่ า งกัน โดย ความเห็น ของ
คณะกรรมการตรวจสอบ หรือ บุ ค คลที่มีค วามรู้ ค วามช านาญพิเ ศษ จะถู ก น าไปใช้ ป ระกอบการตัด สิน ใจของ
ส่วนที่ 2.3.6 หน้าที่ 4

บริษทั วิจติ รภัณฑ์ปาล์มออยล์ จากัด (มหาชน)

คณะกรรมการบริษัทฯ หรือผู้ถือหุ้น แล้วแต่กรณี เพื่อให้มคี วามมันใจว่
่ าการเข้าทารายการดังกล่าวจะไม่เป็ นช่อง
ทางการโยกย้าย หรือถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างบริษทั ฯ หรือผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ฯ แต่เป็ นการทารายการที่บริษทั ฯ
ได้คานึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นทุกราย ทัง้ นี้ บริษัทฯ จะเปิ ดเผยรายการระหว่างกันไว้ในแบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจาปี และหมายเหตุประกอบงบการเงินทีไ่ ด้รบั ความตรวจสอบหรือสอบทานจากผูส้ อบบัญชีของบริษทั ฯ
6.4

แนวโน้ มและนโยบายการทารายการระหว่างกันในอนาคต
แนวโน้ มการทารายการระหว่างกันในอนาคต

บริษทั ฯ คาดว่าในอนาคตบริษทั ฯ อาจจะยังคงมีการทารายการระหว่างกันกับบริษัทและ/หรือบุคคลที่อาจมี
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ เนื่องจากรายการระหว่างกันเหล่านี้เป็ นรายการทีเ่ กิดตามความจาเป็ นและเป็ นประโยชน์
ต่อบริษทั ฯ ซึง่ แนวโน้มของการทารายการระหว่างกันในอนาคตสามารถสรุปได้ดงั นี้
1. รายการสนับสนุ นธุรกิจปกติ ได้แก่ การเช่าอาคารสานักงาน และการซือ้ น้ ามันเชือ้ เพลิง รายการเหล่านี้
เป็ นไปตามลักษณะสนับสนุนธุรกิจปกติของบริษทั ฯ และมีราคาและเงื่อนไขการค้าเป็ นไปตามราคาและเงื่อนไขการค้า
ตลาด บริษทั ฯ คาดว่ารายการเหล่านี้จะยังคงเกิดขึน้ อย่างต่อเนื่อง
2. รายการเกีย่ วกับทรัพย์สนิ หรือบริการ ได้แก่ การซือ้ หรือขายสินทรัพย์ เช่น การขายรถยนต์ให้แก่วจิ ติ ร
ภัณฑ์ก่อสร้าง เป็ นต้น บริษทั ฯ คาดว่ารายการประเภทนี้อาจเกิดขึน้ ในอนาคตตามความจาเป็ น
นอกจากนี้ ภายหลังจากทีบ่ ริษทั ฯ ได้เสนอขายหุน้ ต่อประชาชนแล้ว ในการทารายการทีเ่ กีย่ วโยงกัน บริษทั ฯ
จะปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ โดยบริษทั ฯ จะปฏิบตั ติ ามมาตรการหรือขัน้ ตอนการอนุมตั กิ ารทารายการระหว่างกันทีไ่ ด้กล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด
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