ที่ MO 027/2563
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563
เรื่อง

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเข้าทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือ
รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

เรียน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครังที่ 6/2563
เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการเข้าทารายการกับบุคคลเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการเข้าทารายการที่สาคัญ ดังนี
สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าทารายการที่เกี่ยวโยงกัน
1. วัน เดือน ปี ที่เกิดรายการ และ มูลค่ารวมและเกณฑ์ที่ใช้กาหนดมูลค่ารวมของรายการ :
1) รายการเช่าพืนที่พร้อมอุปกรณ์สานักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ
ผูใ้ ห้เช่า :
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ผู้เช่า :
บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49
รายการ :
สัญญาเช่าพืนที่พร้อมอุปกรณ์สานักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ
ที่สานักงานเลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร
โดยจะเริม่ ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 (3 ปี)
ประเภทรายการ : รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี แบบมีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
รายการเกีย่ วกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด จะเข้าทาการเช่าพืนที่ พร้อมอุปกรณ์สานักงานและ
สาธารณูปโภคต่ างๆ ของ บริษั ท ชุม พรอุ ตสาหกรรมนามั นปาล์ ม จ ากัด (มหาชน) เมื่ อ
คานวณมูลค่ารายการให้เช่าและการบริการ บริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว
จานวนรวมสามปีประมาณ 2.62 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.14 ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จานวน 1,853,445,000 บาท ตามงบ
การเงินรวม สาหรับงวดสินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขนาดรายการดังกล่าวมี
มูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ
บริษัทฯ ดังนันจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าการบริการ : ราคาการเช่าพืนทีเ่ ป็นเกณฑ์และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป
สามารถเปรียบเทียบได้กับการทารายการกับบริษัทอื่นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน
ราคาการบริการอุปกรณ์สานักงานเป็นเกณฑ์ที่ไม่มีเงื่อนไขการค้า
ปกติทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง
วิธีการและเงื่อนไขการชาระเงิน : ชาระค่าเช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน
2) รายการบริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล
ผูใ้ ห้บริการ :
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
ผูร้ ับบริการ :
บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49
รายการ :
สัญญาเช่าอุปกรณ์ IT, รถ รวมถึงให้บริการบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล
โดยจะเริม่ ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 (3 ปี)
ประเภทรายการ : รายการเกีย่ วกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด จะเข้าทาการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริษัทฯ ดูแล
เรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เมื่ อคานวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ
บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการดังกล่าวจานวนรวมสามปีประมาณ 8.45 ล้านบาท ซึ่งมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จานวน
1,853,445,000 บาท ตามงบการเงินรวม สาหรับงวดสินสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดย
ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ที่มีตัว ตนสุ ทธิของบริ ษัทฯ ดังนั นจึง ต้องผ่ านการอนุ มัติจ ากคณะกรรมการบริ ษัทฯ และ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าการบริการ :
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และบริการเรื่องบริหาร
การบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นการเข้าเจรจาต่อรอง โดยบริษัทฯ
จะนาระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทางานอยู่ปัจจุบันให้บริการ และในด้านการจัดทาด้าน
การเงิ น และการบั ญ ชี ร วมถึ ง งานด้า นบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คล บริ ษั ท ฯ จะให้ เ จ้ า หน้ า ที่
พนักงานบัญชี และ พนักงานบุคคลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นผู้ดาเนินงาน ซึ่งจะทาให้บริษัทฯ
ทราบถึงผลการดาเนินงานรวมถึงมั่นใจเรื่องการดาเนินงานต่างๆ
วิธีการและเงื่อนไขการชาระเงิน : ชาระค่าบริการเป็นรายเดือน
3) รายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจาหน่าย
ผู้รับจ้าง :
บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49
ผู้ว่าจ้าง :
บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
รายการ :
สัญญาว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจาหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ
โดยจะเริม่ ตังแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 ปี)
ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการค้าทั่วไป
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หน้า 2 ของจานวน 5 หน้า

ขนาดของรายการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) จะทาการว่าจ้างบริษัท ซี เค เทรดดิง
(1965) จากัด ให้เป็นตัวแทน นายหน้าในการซือขายสินค้าของบริษัทฯ เมื่อคานวณมูลค่า
รายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะต้องเสียค่าบริการว่าจ้างประมาณ 17,400,000 บาท
ต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.94 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ
(NTA) จานวน 1,853,445,000 บาท ตามงบการเงินรวม สาหรับงวดสินสุด ณ วันที่ 30
กันยายน 2563 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3
ของมู ล ค่ า ทรั พ ย์ สิ น ที่ มี ตั ว ตนสุ ท ธิ ข องบริ ษั ท ฯ ดั ง นั นจึ ง ต้ อ งผ่ า นการอนุ มั ติ จ าก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เกณฑ์ทใี่ ช้ในการกาหนดมูลค่าการบริการ :
ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง เนื่อง
ด้วยไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทน นายหน้าในการซือขายจัดจาหน่ายสินค้านามันปาล์มดิบ
และสินค้าต่อเนื่องในตลาด โดยบริษัทฯ ใช้อัตราค่านายหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่น
ที่จาหน่ายในตลาดเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณาต่อรองค่าบริการ
วิธีการและเงื่อนไขการชาระเงิน : ชาระค่าบริการเป็นรายเดือน
2. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ :
ชื่อบริษัท
ทุนจดทะเบียน
วัตถุประสงค์

ที่ตังสานักงาน
ผู้ถือหุ้น

กรรมการ
อานาจกรรมการ
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ภาษาไทย
บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด
ภาษาอังกฤษ
C K TRADING (1965) Co., Ltd.
10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ชาระค่าหุ้นเต็มมูลค่า
(1) ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซือขายสินค้าอุปโภค บริโภค ทุกประเภท
(2) ให้บริการด้านการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินค้าอุปโภค
บริโภค ทุกประเภท
เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชัน 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพมหานคร 10120 (ใช้ทตี่ ังสานักงานของบริษัทฯ)
(1)
(2)
(3)
(4)
(1)
(3)

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน)
49%
บริษัท บริษัท นาตาลครบุรี จากัด (มหาชน)
49%
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
1%
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
1%
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์
(2) นายธวัชชัย โฉมวรรณ์
นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
(4) นายรัฐวุฒิ แซ่ตัง

“นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรัฐวุฒิ แซ่ตัง ลงลายมือชื่อร่วมกับ
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราสาคัญ
ของบริษัท”

หน้า 3 ของจานวน 5 หน้า

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ซึง่ อาจเป็นบุคคลที่มีส่วนได้เสียและบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์

บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมนามันปาล์ม
ตาแหน่ง
หุ้น
- กรรมการ
0.845%
- กรรมการผู้มีอานาจลงลาย
มือชื่อกระทาการแทนบริษัทฯ

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

- รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
- ผู้อานวยการสายงานขายและ
การตลาด

รายชื่อ

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์

-

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อกระทาการแทนบริษัทฯ

1.056%

-

-

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์

บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด
ตาแหน่ง
หุ้น
- กรรมการ
- กรรมการผู้มีอานาจลงลาย
มือชื่อกระทาการแทนบริษัทฯ
- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลาย
มือชื่อกระทาการแทนบริษัทฯ
- กรรมการผู้จัดการ
-

- กรรมการ
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลาย
มือชื่อกระทาการแทนบริษัทฯ

1%

-

บมจ.นาตาลครบุรี
ตาแหน่ง
-

-

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการผูม้ ีอานาจลงลายมือ
ชื่อกระทาการแทนบริษัทฯ
- รักษาการกรรมการผู้จัดการ
1% - กรรมการ
- กรรมการบริหาร
- กรรมการผู้มีอานาจลงลายมือ
ชื่อกระทาการแทนบริษัทฯ

3. ลักษณะและขอบเขตของส่วนได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน :
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ ดารงตาแหน่ง กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) และ ดารงตาแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค
เทรดดิง (1965) จากัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ นายรชฎ ถวิ ล เติ ม ทรั พ ย์ เป็ น บุ ต รของ นายถกล ถวิ ล เติ ม ทรั พ ย์ และ เป็ น
ลูกพี่ลูกน้อง กับ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
นายธวัชชัย โฉมวรรณ์

ด ารงต าแหน่ ง ผู้ อ านวยการสายงานขายและการตลาด (ผู้ บ ริ ห าร) ของ บริ ษั ท ชุ ม พร
อุตสาหกรรมนามันปาล์ม จากัด (มหาชน) และ ดารงตาแหน่งกรรมการ และ กรรมการ
ผู้จัดการของ บริษัท ซี เค เทรดดิง (1965) จากัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ ดารงตาแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของทัง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
นามันปาล์ม จากัด (มหาชน) และ บริษัท นาตาลครบุรี จากัด (มหาชน) และ เป็นบิดาของ
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระที่เกี่ยวข้อง
หมายเหตุ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ เป็นอาของ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์
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หุ้น
1.021%

-

0.655%

2.341%

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครังที่ 6/2563 มีความเห็นว่าการเข้าทารายการครังนีมีความสมเหตุสมผลเนื่องจาก
รายการเช่าพืนที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติทวั่ ไปสามารถเปรียบเทียบได้กับการทารายการกับบริษัทอื่นที่
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน, การบริการห้องประชุมพร้อมอุปกรณ์, การบริการสานักงาน และ รายการให้บริการเช่าอุปกรณ์
IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมโดยที่ไม่
ต้องจัดหาเพิ่มเติมใหม่ อีกทังยังเป็นระบบการทางานเดียวกันกับบริษัทฯ ทาให้ง่ายต่อการดาเนินการ ควบคุม ดูแล
และปรับปรุงกระบวนการทางาน ในส่วนรายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจาหน่าย คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็น
ว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากพนักงานขายของแต่ละหุ้นส่วนทีเ่ ข้ามาร่วมลงทุน โดยคาดว่าจะ
สามารถขยายพืนที่และฐานลูกค้าได้เพิ่มมากขึนในขณะทีค่ ่าใช้จ่ายในการบริหารการขายจะลดลง ทังนีกรรมการทีเ่ ป็น
บุคคลเกีย่ วโยงกันไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและไม่มีสิทธิในการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว
5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่ งที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าทารายการ
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงมีความเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ
ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
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