
 

 

 

 

ที่  MO 027/2563    

  วันท่ี  12  พฤศจกิายน  2563 

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติการเขา้ท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกันหรือ 
 รายการท่ีอาจมีความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ 

เรียน กรรมการและผู้จดัการ 
 ตลาดหลักทรัพย์แหง่ประเทศไทย 

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั งที่ 6/2563 
เมื่อวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ได้มีมติอนมุัติการเขา้ท ารายการกบับุคคลเกี่ยวโยงกันหรือรายการที่อาจมคีวามขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอยีดการเขา้ท ารายการท่ีส าคัญ ดงันี   

สารสนเทศเกี่ยวกับการเข้าท ารายการที่เกี่ยวโยงกนั 

1. วัน เดือน ปี ที่เกดิรายการ และ มูลค่ารวมและเกณฑท์ี่ใชก้ าหนดมูลค่ารวมของรายการ :     
1) รายการเชา่พื นที่พร้อมอุปกรณ์ส านักงานและสาธารณูปโภคต่างๆ  

ผู้ให้เชา่ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
ผู้เช่า : บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 
รายการ :  สัญญาเชา่พื นที่พร้อมอุปกรณ์ส านักงานและสาธารณูปโภคตา่งๆ  

 ที่ส านักงานเลขท่ี 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 เขตสาทร 
กรุงเทพมหานคร 
โดยจะเริม่ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 (3 ปี) 

  ประเภทรายการ : รายการเชา่หรือใหเ้ชา่อสังหารมิทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี แบบมีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป 
    รายการเกีย่วกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป 

 ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากัด จะเข้าท าการเช่าพื นที่พร้อมอุปกรณ์ส านักงานและ
สาธารณูปโภคต่างๆ ของ บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  เมื่อ
ค านวณมูลค่ารายการให้เช่าและการบริการ บริษัทฯ จะได้รับค่าเช่าและค่าบริการดังกล่าว
จ านวนรวมสามปีประมาณ 2.62 ล้านบาท ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.14 ของ
มูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จ านวน 1,853,445,000 บาท ตามงบ
การเงินรวม ส าหรับงวดสิ นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยขนาดรายการดังกล่าวมี
มูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของ 
บริษัทฯ ดังนั นจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และเปิดเผยสารสนเทศต่อ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

 
 
 



 

2711-สารสนเทศCKT-T-ผู้บริหาร    หน้า 2 ของจ านวน 5 หน้า 

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าการบริการ :  ราคาการเช่าพื นทีเ่ป็นเกณฑ์และเงื่อนไขทางการค้าปกติทั่วไป 
สามารถเปรียบเทยีบได้กับการท ารายการกับบรษิัทอื่นที่ไม่มีความ
เกี่ยวข้องกัน 

   ราคาการบริการอุปกรณ์ส านักงานเป็นเกณฑ์ที่ไมม่ีเงื่อนไขการคา้
ปกติทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขเป็นการเขา้เจรจาต่อรอง 

วิธีการและเงื่อนไขการช าระเงิน :  ช าระคา่เช่าและค่าบริการเป็นรายเดือน  

2) รายการบริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจา้งบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบคุคล  
ผู้ใหบ้ริการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
ผู้รับบริการ : บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 
รายการ : สัญญาเชา่อุปกรณ์ IT, รถ รวมถงึให้บริการบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล  

โดยจะเริม่ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2566 (3 ปี) 
  ประเภทรายการ : รายการเกีย่วกับการบริการ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป 

 ขนาดของรายการ : บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากัด จะเข้าท าการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และว่าจ้างบริษัทฯ ดูแล
เรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เมื่อค านวณมูลค่ารายการว่าจ้างการให้บริการ 
บริษัทฯ จะได้รับค่าบริการดังกล่าวจ านวนรวมสามปีประมาณ 8.45 ล้านบาท ซึ่งมีขนาด
รายการเท่ากับร้อยละ 0.46 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ (NTA) จ านวน 
1,853,445,000 บาท ตามงบการเงนิรวม ส าหรับงวดสิ นสุด ณ วันท่ี 30 กันยายน 2563 โดย
ขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 ของมูลค่าทรัพย์สิน
ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ ดังนั นจึงต้องผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทฯ และ
เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าการบริการ :   
  ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาการให้บริการเช่าอุปกรณ์ IT, รถ และบริการเรื่องบริหาร

การบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นเกณฑ์และเงื่อนไขที่เป็นการเข้าเจรจาต่อรอง โดยบริษัทฯ 
จะน าระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการท างานอยู่ปัจจุบันให้บริการ และในด้านการจัดท าด้าน
การเงินและการบัญชีรวมถึงงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่
พนักงานบัญชี และ พนักงานบุคคลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นผู้ด าเนินงาน ซึ่งจะท าให้บริษัทฯ 
ทราบถึงผลการด าเนินงานรวมถึงมั่นใจเรื่องการด าเนินงานต่างๆ  

วิธีการและเงื่อนไขการช าระเงิน :  ช าระคา่บริการเป็นรายเดือน  

3) รายการวา่จ้างเป็นนายหนา้ในการจัดจ าหน่าย  
ผู้รับจ้าง : บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นร้อยละ 49 
ผู้ว่าจา้ง : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  
รายการ : สัญญาว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจ าหน่ายสินค้าให้กับบริษัทฯ  
 โดยจะเริม่ตั งแต่วันท่ี 1 มกราคม 2564 - 31 ธันวาคม 2564 (1 ปี) 

  ประเภทรายการ : รายการสนับสนุนธุรกิจปกติ แบบไม่มีเงื่อนไขทางการคา้ทั่วไป 



 

2711-สารสนเทศCKT-T-ผู้บริหาร    หน้า 3 ของจ านวน 5 หน้า 

 ขนาดของรายการ : บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) จะท าการว่าจ้างบริษัท ซี เค เทรดดิ ง 
(1965) จ ากัด ให้เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื อขายสินค้าของบริษัทฯ เมื่อค านวณมูลค่า
รายการว่าจ้างการให้บริการ บริษัทฯ จะต้องเสียค่าบริการวา่จา้งประมาณ 17,400,000 บาท
ต่อปี ซึ่งมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 0.94 ของมูลค่าทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ 
(NTA) จ านวน 1,853,445,000 บาท ตามงบการเงินรวม ส าหรับงวดสิ นสุด ณ วันที่ 30 
กันยายน 2563 โดยขนาดรายการดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 0.03 แต่ไม่เกินร้อยละ 3 
ของมูลค่าทรัพย์ สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทฯ  ดังนั นจึ งต้องผ่านการอนุมัติ จาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และ เปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

เกณฑ์ทีใ่ชใ้นการก าหนดมูลค่าการบริการ :   
  ไม่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไป โดยราคาและเงื่อนไขที่บริษัทฯ ได้รับเป็นการเข้าเจรจาต่อรอง เนื่อง

ด้วยไม่มีผู้ให้บริการที่เป็นตัวแทน นายหน้าในการซื อขายจัดจ าหน่ายสินค้าน  ามันปาล์มดิบ
และสินค้าต่อเนื่องในตลาด โดยบริษัทฯ ใช้อัตราค่านายหน้าสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทอื่น
ที่จ าหน่ายในตลาดเป็นเกณฑ์เทียบเคียงในการพิจารณาต่อรองค่าบริการ 

วิธีการและเงื่อนไขการช าระเงิน :  ช าระค่าบริการเป็นรายเดือน  

2. รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวโยงกันและลักษณะความสัมพันธ์ : 

ชื่อบริษัท ภาษาไทย  บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากดั 
ภาษาองักฤษ C K TRADING (1965) Co., Ltd. 

ทุนจดทะเบียน 10,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 100,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท ช าระค่าหุ้นเต็มมูลค่า 

วัตถุประสงค ์ (1) ให้บริการเป็นตัวแทน นายหน้า ในการซื อขายสินคา้อุปโภค บริโภค ทุกประเภท 
(2) ให้บริการดา้นการตลาด โฆษณา ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมการขายสินคา้อุปโภค 

บริโภค ทุกประเภท 
ที่ตั งส านักงาน เลขที่ 1168/91 อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั น 30 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร 

กรุงเทพมหานคร 10120 (ใช้ทีต่ั งส านักงานของบรษิัทฯ) 

ผู้ถือหุ้น    (1)  บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากดั (มหาชน) 49% 
(2)  บริษัท บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากดั (มหาชน)                 49% 
(3)  นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์                                          1% 
(4)  นายธวัชชยั โฉมวรรณ์     1% 

กรรมการ  
 

(1)  นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย ์ (2) นายธวชัชยั โฉมวรรณ์ 
(3) นายอิสสระ ถวิลเตมิทรัพย ์ (4)  นายรัฐวุฒิ แซต่ั ง 

อ านาจกรรมการ “นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายรัฐวุฒิ แซต่ั ง ลงลายมือชื่อร่วมกับ  
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ หรือ นายธวัชชัย โฉมวรรณ์ รวมเป็นสองคน และประทับตราส าคัญ
ของบริษัท” 

 



 

2711-สารสนเทศCKT-T-ผู้บริหาร    หน้า 4 ของจ านวน 5 หน้า 

รายชื่อกรรมการ ผู้บริหาร ซึง่อาจเป็นบุคคลที่มีส่วนไดเ้สียและบุคคลท่ีเกี่ยวโยงกัน 

รายชื่อ 
บมจ. ชุมพรอุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากัด บมจ.น  าตาลครบุร ี

ต าแหน่ง หุ้น ต าแหน่ง หุ้น ต าแหน่ง หุ้น 
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย ์ -  กรรมการ 0.845% -  กรรมการ - - 1.021% 

  
-  กรรมการผู้มีอ านาจลงลาย 
 มือช่ือกระท าการแทนบริษัทฯ   

-  กรรมการผู้มีอ านาจลงลาย 
 มือช่ือกระท าการแทนบริษัทฯ   

  

  - รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร         

นายธวัชชัย โฉมวรรณ ์  - ผู้อ านวยการสายงานขายและ - -  กรรมการ 1% - - 

 
  การตลาด 

  
-  กรรมการผู้มีอ านาจลงลาย 
 มือช่ือกระท าการแทนบริษัทฯ   

  

     -  กรรมการผู้จัดการ     

นายถกล ถวิลเติมทรพัย์    - กรรมการ 1.056% - - - กรรมการ 0.655% 

 

- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อกระท าการแทนบริษัทฯ 
   

 
  

- ประธานกรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อกระท าการแทนบริษัทฯ 

- รักษาการกรรมการผู้จัดการ 

 

นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย ์ - - -  กรรมการ 1% - กรรมการ 2.341% 

     

-  กรรมการผู้มีอ านาจลงลาย 
 มือช่ือกระท าการแทนบริษัทฯ 

  

- กรรมการบริหาร 
- กรรมการผู้มีอ านาจลงลายมือ
ชื่อกระท าการแทนบริษัทฯ 

 

 
3. ลักษณะและขอบเขตของสว่นได้เสียของบุคคลที่เกี่ยวโยงกนั :  

นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  และ ด ารงต าแหน่งกรรมการ ของ บริษัท ซี เค  
เทรดดิ ง (1965) จ ากัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระท่ีเกี่ยวข้อง 

 หมายเหตุ  นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ เป็นบุตรของ นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ และ เป็น
ลูกพี่ลูกน้อง กับ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์ 

นายธวัชชัย โฉมวรรณ์   ด ารงต าแหน่ง ผู้อ านวยการสายงานขายและการตลาด (ผู้บริหาร) ของ บริษัท ชุมพร
อุตสาหกรรมน  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน)  และ ด ารงต าแหน่งกรรมการ และ กรรมการ
ผู้จัดการของ บริษัท ซี เค เทรดดิ ง (1965) จ ากัด จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าว  

นายถกล ถวิลเติมทรัพย์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร ของทั ง บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรม
น  ามันปาล์ม จ ากัด (มหาชน) และ บริษัท น  าตาลครบุรี จ ากัด (มหาชน) และ เป็นบิดาของ  
นายรชฎ ถวิลเติมทรัพย์ จึงเป็นผู้มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ในวาระท่ีเกี่ยวข้อง 

 หมายเหตุ  นายถกล ถวิลเติมทรัพย์ เป็นอาของ นายอิสสระ ถวิลเติมทรัพย์  
 
 



 

2711-สารสนเทศCKT-T-ผู้บริหาร    หน้า 5 ของจ านวน 5 หน้า 

4. ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ ที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ 
 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั งที่ 6/2563 มีความเห็นวา่การเข้าท ารายการครั งนี มคีวามสมเหตุสมผลเนื่องจาก

รายการเชา่พื นที่เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าโดยปกติทัว่ไปสามารถเปรียบเทียบได้กับการท ารายการกับบริษัทอื่นท่ี
ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน, การบรกิารห้องประชมุพร้อมอุปกรณ์, การบริการส านักงาน และ รายการให้บริการเชา่อุปกรณ์ 
IT, รถ และว่าจ้างบริการเรื่องบริหารการบัญชีและทรัพยากรบุคคล เป็นการใช้ทรัพยากรและอุปกรณ์ที่มีอยู่เดิมโดยที่ไม่
ต้องจดัหาเพิ่มเติมใหม่ อีกทั งยังเป็นระบบการท างานเดยีวกันกับบริษัทฯ ท าใหง้่ายต่อการด าเนินการ ควบคุม ดูแล 
และปรับปรุงกระบวนการท างาน ในส่วนรายการว่าจ้างเป็นนายหน้าในการจัดจ าหน่าย คณะกรรมการบริษัทฯ เล็งเห็น
ว่าบริษัทฯ จะได้ประโยชน์จากประสบการณ์จากพนักงานขายของแต่ละหุ้นส่วนท่ีเข้ามาร่วมลงทุน โดยคาดวา่จะ
สามารถขยายพื นท่ีและฐานลูกคา้ได้เพิ่มมากขึ นในขณะท่ีค่าใชจ้่ายในการบริหารการขายจะลดลง ทั งนี กรรมการท่ีเป็น
บุคคลเกีย่วโยงกันไม่มีสิทธิเข้ารว่มประชุมและไม่มีสิทธใินการออกเสียงในการพิจารณาอนุมัติรายการดังกล่าว 

5. ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสีย่งที่เกี่ยวกับการตกลงเข้าท ารายการ  
 คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียงมคีวามเห็นสอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  
 

 ขอแสดงความนับถือ 
 

 

    (นายกฤษฏ์พงศ์ ตากวิริยะนันท์) 
 ประธานเจา้หน้าที่บริหาร 


