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11.  รายการระหวางกัน 
 ป  2549  บริษัทฯ ไมไดขออนุมัติจากท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  เพื่อจัดสรรวงเงินใหกูและวงเงินคํ้า
ประกันแกบริษัทท่ีมีความสัมพันธทางธุรกิจกับบริษัท  แตจะขออนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  หรือท่ี
ประชุมผูถือหุนเปนครั้งๆ ไปข้ึนกับขนาดของวงเงิน (เปลี่ยนแปลงตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย  เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกัน พ.ศ. 2546 
ฉบับท่ี 2  พ.ศ. 2547  ลงวันท่ี 21 กรกฎาคม  2547 และ ฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2547 ลงวันท่ี 17 กันยายน 2547) 
 ณ 31 ธันวาคม 2549   บริษัทฯ มียอดเงินใหกู และมีภาระคํ้าประกัน  ดังนี้ 
 

เงินใหกู ภาระคํ้าประกัน (B)  
ประเภทกิจการ 

จํานวนราย ลานบาท 
อัตราการคิด

คาธรรมเนียมตอป 
จํานวนราย ลานบาท ลานUS$ 

บริษัทท่ีมีธุรกิจตอกัน 2       13.741 0.50, 0.25 10 150.205 0.000 

บริษัทรวมทุน        3 94.333       (A)    -    8 182.582 0.006 
รวม 5      108.074  18 332.787 0.006 

 

หมายเหตุ  : (A)  ตามขอตกลงในสัญญา Joint Venture ผูถือหุนแตละกลุมมีหนาท่ีคํ้าประกันบริษัทรวมทุน ตาม  
สัดสวนการถือหุนของตนเอง และบริษัทฯ ไมคิดคาธรรมเนียมตราบเทาท่ีบริษัทตางชาติท่ีเขารวมทุนไมเรียกเก็บ   
คาธรรมเนียมจากบริษัทรวมทุนนั้นๆ 
   (B)  มีผูรวมลงทุนฝายไทยรวมคํ้าประกันตามสัดสวนการลงทุนฝายไทยเปนจํานวนเงิน 96.972 ลานบาท 

  
รายการระหวางกันป 2549 ประกอบดวย 
1. เงินลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวของ 

- รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 10.1 เงินลงทุน – กิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
2. เงินใหกูยืมระยะสั้นแกกิจการที่เกี่ยวของกัน 

- รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 6  เงินใหกูยืมแกกิจการท่ีเกี่ยวของกัน 
3.  เงินใหกูยืมระยะยาว 

- รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 8 เงินใหกูยืมระยะยาว 
เหตุผลและความจําเปนในการใหกูยืมเงิน 
1. เพิ่มชองทางแหลงเงินกูใหผูกู 
2. เพื่อแกปญหาและเพ่ิมสภาพคลองในการดําเนินกิจการของผูกู 
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3. ผูกูมีความสัมพันธกับบริษัทและบริษัทในเครือสหพัฒนดาน SUPPLY CHAIN, STRATEGIC 
ALLIANCE และอื่นๆ 

4. บริษัทผูกูยืมเงินมีหลักประกันและมีผูคํ้าประกัน 
5. ดอกเบ้ียท่ีไดรับสูงกวาเงินฝากในตลาด 

 4.  รายการกิจการคาระหวางกัน 
- รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ขอ 21.1  กิจการท่ีมีรายการคาระหวางกัน 

    นโยบายในการกําหนดราคารายการคาระหวางกัน  :   
 เปนไปตามเงื่อนไขทางการคาปกติ เปนราคาเดียวกับท่ีทํากับบุคคลภายนอก  และเปนราคาตลาด 
  รายการ นโยบายกําหนดราคา 
 คาเชาอสังหาริมทรัพย  รับ/จาย ตามราคาตลาด  โดยพิจารณาจากทําเลท่ีต้ัง  ลักษณะ   
   สภาพและการใชประโยชนของสินทรัพย 
 คาลิขสิทธิ์รับ อัตรารอยละของยอดขายสุทธิจากโรงงาน 
 คาท่ีปรึกษา  รับ/จาย ตามลักษณะความยากงายของการใหบริการ 
 คาบริหารสต็อค ตามจํานวนช้ินการจัดสินคา ตาม record การคียเอกสาร 
      และจํานวนกลองในการสงและรับคืนสินคา 
 คาขนสง  ตามปริมาตรหรือปริมาณ  และระยะทางขนสง  โดยมี   
   การเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนสงอื่น 
 คาตกแตง  และติดต้ัง ตามรูปแบบ  ขนาดอาคาร  วัสดุ  และเทคนิคการตกแตง 
 คาโฆษณา ตามราคาตลาด  โดยคาบริการท่ีเรียกเก็บไมเกินอัตรา 
   คาบริการท่ีกําหนดโดยธุรกิจโฆษณา 
 คาอุปกรณต้ังโชว 
 คาใชจายคอมพิวเตอร 

คาภาชนะหีบหอ ตามราคาตลาด  
 คาซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
 สินคาของแถม 
 

รายการเกี่ยวโยงท่ีเกิดขึ้นในป 2549 
 1.   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี  9/2548  เมื่อวนัท่ี  24  มกราคม   2549   ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย  3  ทาน 
  1.1   เห็นควรใหบรษัิทฯ ตออายุสัญญาเงินใหกูกับบริษัท สหเอเซียแปซิฟค จํากัด อีก 1 ป  ต้ังแต 31 ม.ค. 
2549 - 31 ม.ค. 2550  จํานวน  75,000,000.-  บาท  อัตราดอกเบ้ีย 5.00%   โดยมีเงื่อนไข 

1. กําหนดใหพิจารณาอัตราดอกเบี้ยใหมทุก 6 เดือน นับจากวันท่ีกู 
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   3.   จายชําระดอกเบ้ียทุกสิ้นเดือน 
วัตถุประสงคในการใหกูเงิน  : 
   1.  เปนการสนับสนุนกิจการท่ีบริษัทรวมลงทุน 
   2.  ปฏิบัติตามภาระสัญญาของ Joint Venture 
   3.  เพื่อผลประโยชนในดานดอกเบ้ียรับ 
  1.2   เห็นควรใหขายหุนในบริษัท โทรี่ ไทย จํากัด  จํานวน  25,000 หุน  ราคาขายหุนละ 148.46 บาท  เปน
เงิน 3,711,500.- บาท  (Book Value ณ 30 พ.ย. 2548 = 148.46 บาท) ใหกับบริษัท อินเตอรเนช่ันแนล  คอมเมอรเชีย 
โคออรดิเนช่ัน จํากัด   เพื่อตัดปญหาท่ีอาจจะเกิดข้ึนในอนาคต  เนื่องจากโครงสรางการบรหิารของบริษัท  โทรี่ไทย
จํากัด ไดเปลี่ยนไปจากเดิมท่ีเคยตกลงกันไว  เกิดผลกําไรจากการขายหุน 3,461,500.- บาท  
   โดยใน 2 วาระน้ีนายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา   นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา  และนายธรรมรัตน  โชควัฒนา  
กรรมการท่ีมีสวนไดเสีย    และไมมีสิทธิออกเสียง  ไมไดเขารวมประชุม  และไมไดอนุมัติการทํารายการ 
 
 2.   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งท่ี 11/2548 เมื่อวนัท่ี 28 มีนาคม  2549  ซึ่งกรรมการตรวจสอบ
เขารวมประชุมดวย 3 ทาน เห็นควรใหบริษัทฯ ทํารายการเชาหรือใหเชาอสังหาริมทรัพยไมเกิน 3 ป และรายการ
เกี่ยวกับสินทรัพยหรอืบริการกับบุคคลท่ีเกี่ยวโยง  ดังน้ี 
 

ลําดับ ชื่อบุคคลที่เกีย่วโยง ลักษณะความสัมพันธ 
1 บจ. ไหมทอง SPI เปนผูถือหุนรายใหญรวมกัน 
2 บจ. ภัทยาอุตสาหกิจ                          ”  
3 บจ. แชมปเอช                          ” 
4 บจ. เค. คอมเมอรเชียล แอนด คอนสตรัคช่ัน                          ” 
5   บจ. ไทเกอร  ดิสทริบิวช่ัน แอนด โลจิสติคส                              ” 
6 บจ. เอช แอนด บี  อินเตอรเท็กซ                          ” 
7 บมจ. สหพัฒนาอินเตอรโฮลด้ิง ผูถือหุนรายใหญของ ICC 
8 บจ. ซิลเวอรเรน ผูถือหุนรายใหญของ บ.ซิลเวอรเรน เปนกรรมการ ICC 
9 บจ. ไข ไอ.ที. เซอรวิส ผูถือหุนรายใหญของ บ.ไข ไอ.ที. เซอรวิส เปนกรรมการ ICC 

10 บจ. สุขทรรศน ผูถือหุนรายใหญของ บ.สุขทรรศน เปนกรรมการ ICC 
10 บจ. ไทยอรุซ ผูถือหุนรายใหญของ บ.ไทยอรุซ เปนกรรมการ ICC 
11 บจ. วีระ ลอว ออฟฟส ผูถือหุนรายใหญของ บ. วีระ ลอว ออฟฟส เปนญาติสนิทของ

กรรมการ ICC 
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 - คาเชา   :    รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 289 ลานบาท หรือไมเกิน 3%  ของ NTA  แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา 
   1. คาเชารับ(อสังหาริมทรัพย) อายุสัญญาเชา 1 ป  เกิดจริง ป 2549       =       27,725,179.-    บาท 
    2.   คาเชาจาย(อสังหาริมทรัพย) อายุสัญญาเชา 1 ป เกิดจริง ป 2549       =         6,754,000.-    บาท 
                                         รวม                                                               34,479,179.-     บาท 

 - ดานรายจาย  : รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 289 ลานบาท หรือ ไมเกิน 3% ของ NTA แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา     
   ประกอบดวย   1.  คากอสรางซอมแซมตึกเกา 
                   2.  คาตกแตงและติดต้ัง 

   3.  คาท่ีปรึกษาธุรกิจ, กฎหมาย 
   4.  คาซอมแซมบํารุงรักษาคอมพิวเตอร 
   5.  คาใชจายคอมพิวเตอร 
   6. คาซ้ือคอมพิวเตอรและอุปกรณ 
  ป  2548  รายจายเกิดจริงรวมเปนเงินท้ังส้ิน                                       =     103,132,394.-   บาท 

  โดยในวาระนี้  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา   นายบุญเกียรติ      โชควัฒนา  และนายธรรมรัตน  โชควัฒนา 
กรรมการท่ีมีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิออกเสียง  ไมไดเขารวมประชุม  และไมไดอนุมัติการทํารายการ 
   ป 2547  บริษัทฯ ไดขออนุมัติวงเงินในการทํารายการดานรายรับจากท่ีประชุมกรรมการบริษัท 
ครั้งท่ี 12/2546  เมื่อวันท่ี 19 มีนาคม  2547  รวมเปนจํานวนเงินไมเกิน 250 ลานบาท หรือไมเกิน 3% ของ NTA  
แลวแตจํานวนใดจะสูงกวา   ประกอบดวย 
   -  คาลิขสิทธิ์รับ   อายุสัญญา   3   ป    ต้ังแตป  2547 – 2549 
      เกิดจริง ป  2547                            =            13,559,080.-              บาท 
      เกิดจริง ป  2548                            =            15,079,651.-              บาท 
                       เกิดจริง ป  2549                            =            19,435,129.-              บาท 
                            รวม                                       48,073,860.-              บาท 
 
 3. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   ครั้งท่ี  3/2549  เมื่อวนัท่ี  25  กรกฎาคม  2549   ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย3 ทาน  เห็นควรใหบริษัทซื้อหุนในบริษัท วิจัยและพัฒนาสห โอซูกา เอเชีย จํากัด 
จํานวน 50,666 หุน ราคาซ้ือหุนละ 100.- บาท  เปนเงิน 5,066,600.- บาท   เนื่องจากตองการปรับเปลี่ยนสัดสวนการ
ถือหุนของฝายเครือสหพัฒน  ดังน้ี   

ชื่อ เดิม ใหม 
1.  บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล 10.00 16.33 
2.  บมจ. สหพัฒนพิบูล 28.99 16.33 
3.  บมจ. สหพัฒนาอินเตอร โฮลด้ิง 10.00 16.33 
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  บริษัท วิจัยและพัฒนาสห โอซูกา เอเชีย จํากัด จึงจัดสรรหุนในสวนของหุนท่ีจัดสรรเพ่ิมมาจากสัดสวนการ
เพิ่มทุนของ บมจ. สหพัฒนพิบูล ใหกับบริษัท  ไอ.ซี.ซี. อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด (มหาชน) เปนจํานวน50,666 หุน 
ในราคาหุนละ 100.- บาท เปนเงิน 5,066,600.- บาท 
  วัตถุประสงคในการใหกูเงิน    :  
  1.  เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนุนกิจการท่ีบริษัทรวมลงทุน ใหสามารถดําเนินงานตามเปาหมายท่ีวาง    
     ไวในสัญญา Joint Venture 
  2. สินคาท่ีบริษัท วิจัยและพัฒนา สหโอซูกา เอเชีย จํากัด วิจัยพัฒนาเปนสินคาทางดานอาหาร ยา และ    
     เครื่องด่ืมเพื่อสุขภาพ ซึ่งเปนสินคาท่ีกําลังเปนท่ีตองการของตลาดในปจจุบัน และในอนาคต 
  3. เพื่อเปนการขยายฐาน Product Line ของ ICC ในปจจุบันใหกวางขวางมากยิ่งข้ึน 
  โดยในวาระนี้  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  กรรมการท่ีมีสวนไดเสียและไมมีสิทธิออกเสียง  ไมไดเขารวม
ประชุม  และไมไดอนุมัติการทํารายการ 
 

     4. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท   ครั้งท่ี  8/2549  เมื่อวนัท่ี  26  ธันวาคม  2549   ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบเขารวมประชุมดวย 3 ทาน  เห็นควรใหบริษัท ฯ ขายท่ีดินรวม 3 โฉนด พรอมอาคารส่ิงปลูกสราง จํานวน 
3 หลัง ใหกับบริษัท ราชาอูชิโน จํากัด  เปนเงินท้ังส้ิน 21,130,235.- บาท  (เปนราคาตลาดท่ีขายกับบุคคลท่ัวไป) 

  วัตถุประสงคในการจําหนาย   : 1. บริษัทฯ ไมไดใชประโยชนในทรัพยสินดังกลาว ปจจุบันใหเชาอยู 
            2. เพื่อลดภาระการดูแลทรัพยสินดังกลาว 
   3. ไดประโยชนในดานทํากําไรใหบริษัท 

  โดยในวาระนี้  นายบุณยสิทธิ์  โชควัฒนา  และนายมนู  ลีลานุวัฒน กรรมการท่ีมีสวนไดเสีย และไมมีสิทธิ
ออกเสียง  ไมไดเขารวมประชุม  และไมไดอนุมัติการทํารายการ 
 

มาตรการในการอนุมัติการทํารายการระหวางกัน  (การใหกู ค้ําประกัน และการลงทุน) 
ทุกครั้งท่ีเกิดรายการระหวางกัน  บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุดในการพิจารณา 

1.  คณะกรรมการตรวจสอบ   
2.  คณะกรรมการบริหาร 

   3.  คณะกรรมการบริษัท 
โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเปนผูตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแยงทางผลประโยชนใน

แตละรายการ และสงเรื่องใหคณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาช้ีขาดอีกครั้ง ในเรื่องความ
เสี่ยงทางธุรกิจ 

ท้ังน้ีในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการท่ีมีสวนไดเสียในรายการดังกลาวไมไดอยูในหองประชุม 
และไมมีสวนในการอนุมัติการทํารายการ 



บริษัท ไอ.ซี.ซี. อนิเตอรเนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)                                                                                          แบบ 56-1 
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หลักเกณฑในการพิจารณา 
1. ผลประโยชนท่ีบริษัท และ/หรอืบริษัทในเครือจะไดรับจากการเขาทํารายการท้ังในดานดอกเบ้ีย เงินปนผลรับ 

              รวมท้ังกิจกรรม และธุรกรรมการคารวมถงึธุรกิจการคาตอเน่ือง 
2. หลักประกันท่ีบริษัทควรตองมีหรือไดรับจากการทํารายการ 
3. ความแข็งแกรงของผูกู ตลอดจนความสามารถในการจายคืนเงินตนและดอกเบ้ียภายในเวลาท่ีกําหนด 
4. โอกาสในการทําธุรกิจของบริษัท 
5. ความสามารถของผูบริหารของบริษัท 
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัท และการรายงานขอมูลตัวเลข  เพื่อรับ 

      ทราบความเปนไปในบริษัทดังกลาว 
แนวโนมในการทํารายการระหวางกันในอนาคต 
เปนท่ีคาดวา แนวโนมของโอกาสในการทํารายการระหวางกันจะมีปริมาณเพ่ิมมากข้ึนในอนาคต หาก

เศรษฐกิจในประเทศไทยฟนตัวจากท่ีเปนอยูในปจจุบัน ดังน้ัน บริษัทฯ จึงจําเปนตองมีมาตรฐานในการวัด
ประเมินผลคุณคาของการทํารายการระหวางกันอีกท้ังการติดตาม วัดผล รายงานในรายการระหวางกัน ใหมีความ
ชัดเจน ครบถวน แมนยํา รวดเร็ว มากยิ่งข้ึน 
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