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รายงานประจำาปี 2559

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - ทำางานมากก็ผิดพลาดมาก ทำาน้อยก็ผิดพลาดน้อย

นโยบายในการกำาหนดราคารายการค้าระหว่างกัน
 เป็นไปตามเงื่อนไขทางการค้าปกติ เป็นราคาเดียวกับที่ทำากับบุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการเกี่ยวโยงที่เกิดขึ้นในปี		2559
 1. ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครัง้ท่ี  9/2558  เมือ่วนัท่ี  26  มกราคม  2559   กรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชุมดว้ย  4  ท่าน 
เห็นควรให้บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนัให้กบับรษัิท โมบาย โลจสิตกิส ์ จำากดั  ในวงเงนิสนิเช่ือท่ีมีกบัธนาคารกรงุเทพ  จำากดั  (มหาชน)  จำานวน   280  ลา้นบาท 
โดยค้ำาประกนัตามสดัสว่นการลงทุน  5.00%   เป็นเงนิ  14,000,000.- บาท  [กลุม่สรุพลฟู้ดสค์้ำาประกนั  75.00%  =  210 ลา้นบาท  และเครอืสหพฒัน ์
ค้ำาประกัน 25.00% = 70 ล้านบาท] 
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:	
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture 
  ในวาระนี้   กรรมการที่มีส่วนได้เสีย  และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม  และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ    - ไม่มี -
 2. ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท คร้ังท่ี 10/2558 เมือ่วนัท่ี  23 กมุภาพนัธ ์ 2559  กรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชุมดว้ย  4  ท่าน 
เห็นควรให้บรษัิทฯ ตอ่อายคุ้ำาประกนัให้กบับริษัท ซูรฮูะ (ประเทศไทย) จำากดั ในวงเงนิสนิเชือ่ท่ีมีกบั ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิง้ คอรป์อเรช่ัน 
สาขากรงุเทพ อีก 1 ปี ตัง้แต ่ 1 มนีาคม 2559  -  28 กมุภาพันธ ์ 2560 วงเงนิกูท่ี้ไดร้บัจากธนาคาร  101,000,000.- บาท บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนั 
ตามสัดส่วนการลงทุนฝ่ายไทย  30.61%   เป็นเงิน  30,910,000.- บาท
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:	
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธิ ์โชควัฒนา และนายธรรมรตัน ์โชควฒันา กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี และไมมี่สทิธอิอกเสยีงไมไ่ดเ้ข้ารว่มประชุม 
และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ 
 3. ตามมตท่ีิประชมุคณะกรรมการบรษัิท  ครัง้ท่ี  11/2558    เมือ่วนัท่ี  15  มีนาคม  2559   กรรมการตรวจสอบเข้ารว่มประชมุดว้ย  3  ท่าน 
เห็นควรให้บรษัิทฯ ทำารายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ไมเ่กนิ  3  ปี และรายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิารกบับุคคลท่ีเกีย่วโยง  ช่ือบุคคล 
ที่เกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 127-129 ในรายงานประจำาปีนี้
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์  และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจำานวนเงินน้อยกว่า 478 ล้านบาท หรือน้อย
กว่า 3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ

 เครื่องหมายการค้า ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ

 ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ รับ/จ่าย ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากทำาเลที่ตั้ง ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

 ค่าลิขสิทธิ์รับ อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด

 ค่าที่ปรึกษา รับ/จ่าย ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ

 ค่าบริหารสต๊อค ตามจำานวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม record การคีย์เอกสาร และจำานวนกล่องในการส่ง

  และรับคืนสินค้า

 ค่าขนส่ง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น

 ค่าตกแต่ง และติดตั้ง ตามรูปแบบ ขนาดพื้นที่ วัสดุ และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา

 ค่าโฆษณา ตามราคาตลาด โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่กำาหนดโดยธุรกิจโฆษณา

 ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์

 ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์   ตามราคาตลาด

 ค่าภาชนะหีบห่อ ค่าซื้อคอมพิวเตอร์

 และอุปกรณ์สินค้าของแถม 

นโยบายกำาหนดราคา

รายการระหว่างกัน
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บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำ�กัด (มห�ชน)

   1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์)  อายุสัญญาเช่า  1  ปี เกิดจริง ปี 2559 = 35,269,201 บาท   
   2.  ค่าลิขสิทธิ์รับอายุสัญญา  3 ปี  ตั้งแต่  2559 - 2562 เกิดจริง ปี 2559 = 13,058,181 บาท   
   3. ค่าลิขสิทธิ์จ่ายอายุสัญญา 5 ปี  ตั้งแต่  2555 - 2560 เกิดจริง ปี 2559 = 23,483,709 บาท
   4. รายจ่าย เกิดจริง ปี 2559     = 169,985,783 บาท 
    - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
    - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
    - ค่าใช้จ่าย Shop
    - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธิ ์โชควัฒนา นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา นายธรรมรตัน ์ โชควฒันา นายมน ู ลลีานวุฒัน ์และนายวรีะ เอ้ืออารกัษ์ 
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ 
 4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2558 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 3 ท่าน  
เห็นควรให้บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนับรษัิท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด)์ จำากดั ให้กบั Transcosmos Inc. (ประเทศญ่ีปุ่น)  จำานวน 100 ลา้นบาท 
โดยค้ำาประกนัตามสดัสว่นการลงทุน  9.00% เป็นเงนิ  9,000,000.- บาท (กลุม่ทรานสคอสมอส ค้ำาประกนั 70.00% = 70 ลา้นบาท และเครอืสหพัฒน ์ 
ค้ำาประกัน 30.00% =  30 ล้านบาท)
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture
  ในวาระนี ้นายธรรมรตัน ์โชควฒันา กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยี และไมม่สีทิธอิอกเสยีงไมไ่ดเ้ข้ารว่มประชุม และไมไ่ดอ้นมัุตกิารทำารายการ 
 5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท  ครั้งที่  5/2559  เมื่อวันที่  9 กันยายน  2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย  4  ท่าน 
เห็นควรให้บรษัิทฯ ตอ่อายุค้ำาประกนับรษัิทสหโตควิ คอรป์อเรชัน่ จำากดั ให้กบับรษัิท โตควิ คอรป์อเรช่ัน จำากดั (ญ่ีปุ่น) ในวงเงนิสนิเช่ือท่ีมกีบั 
ธนาคารกรงุศรอียุธยา จำากดั (มหาชน) จำานวน 700 ลา้นบาท ออกไปอกี 6 เดอืน ตัง้แต ่1 ตลุาคม 2559 - 31 มีนาคม 2560 บรษัิทฯ รว่มค้ำาประกนั 
ตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 84,000,000.- บาท
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:
  1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
  2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธิ ์โชควฒันา กรรมการท่ีมสีว่นไดเ้สยี และไม่มีสทิธอิอกเสยีงไม่ไดเ้ขา้รว่มประชุม และไมไ่ดอ้นมัุตกิารทำารายการ 
 6. ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2559 เมือ่วนัท่ี 11 พฤศจกิายน  2559 กรรมการตรวจสอบ เข้ารว่มประชุมดว้ย  4 ท่าน 
เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างอาคารโครงเหล็กชั้นเดียวภายในบริเวณด้านหลังที่จอดรถของบริษัท จำานวน  2 อาคาร พื้นที่ใช้สอยรวม 3,638 
ตารางเมตร เพ่ือปรับปรุงพ้ืนท่ีว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ รวมเป็นเงินประมาณ 24,000,000.- บาท (ตามราคาตลาด โดยการประมูลราคา และ
เทียบเคียงราคากับผู้รับเหมารายอ่ืน) โดยว่าจ้างบริษัท เค. คอมเมอร์เชียล แอนด์ คอนสตรัคช่ัน จำากัด ซ่ึงเป็นบริษัทท่ีเก่ียวโยงกันเป็นผู้ก่อสร้าง 
เป็นเงิน 21,200,000.- บาท และบริษัท วิทยาธร จำากัด เป็นผู้ติดตั้งระบบไฟฟ้า เป็นเงิน 2,800,000.- บาท
  ในวาระนี ้นายบุณยสทิธ์ิ โชควฒันา และนายบุญเกยีรต ิโชควฒันา กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี และไมมี่สทิธอิอกเสยีงไม่ไดเ้ข้ารว่มประชุม 
และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ
 7. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2559 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน    
เห็นควรให้บริษัทฯ ซื้อหุ้นบริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำากัด (มหาชน) จากบริษัท แชมป์เอช จำากัด จำานวน 7,500,000 หุ้น (เป็นการซื้อขายราย
ใหญ่- Big Lot) วงเงินไม่เกิน  37,000,000.-  บาท (ราคาเฉลี่ยหุ้นละประมาณ 4.88 บาท ซึ่งเป็นราคาปิด ณ วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559) 
โดยซื้อผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
   - สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนซื้อ : 100,432,960 หุ้น =  10.52%  ของทุนจดทะเบียน
   - สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการซื้อ : 107,932,960 หุ้น =  11.30% ของทุนจดทะเบียน
  วัตถุประสงค์ในการทำารายการ		:
  1. เพื่อเพิ่มสัดส่วนการลงทุน เนื่องจากเป็นบริษัทที่มีฐานะมั่นคง มีผลประกอบการดี
  2. ผลตอบแทนในรูปของเงินปันผล
  ในวาระนี ้นายบุญเกยีรต ิโชควัฒนา และนายธรรมรตัน ์โชควัฒนา กรรมการท่ีมีสว่นไดเ้สยี และไมม่สีทิธอิอกเสยีงไมไ่ดเ้ข้ารว่มประชุม 
และไม่ได้อนุมัติการทำารายการ

รายการระหว่างกัน
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มาตรการในการอนุมัติการทำารายการระหว่างกัน	
 1. บรษัิทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุดในการพจิารณารายการระหวา่งกนั (การให้กู ้ค้ำาประกนั การลงทุน รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์
ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)
  1. คณะกรรมการตรวจสอบ
  2. คณะกรรมการบริหาร และ
  3. คณะกรรมการบริษัท
  โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ในแต่ละรายการ และส่ง
เรือ่งให้คณะกรรมการบรหิารและคณะกรรมการบรษัิทพจิารณาในเรือ่งความเสีย่งทางธรุกจิ ท้ังนี้ในการประชุมคณะกรรมการบรษัิท กรรมการ
ที่มีส่วนได้เสียในรายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มีส่วนในการอนุมัติการทำารายการ
 2. คณะกรรมการบริษัท พิจารณาอนุมัติหลักการให้ฝ่ายจัดการสามารถทำาธุรกรรมที่เป็นรายการธุรกิจปกติ หรือสนับสนุนธุรกิจปกติที่
มีข้อตกลงทางการค้าท่ีเป็นเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระทำากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วย
อำานาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ  ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง
  โดยขออนุมัติหลักการทุกปี และสรุปผลรายการระหว่างกันท่ีเกิดข้ึนในปีท่ีผ่านมา ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะ
กรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจว่าการทำารายการสมเหตุสมผลเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท พร้อมทั้งเปิดเผยรายละเอียด ชนิด มูลค่า ของ
รายการระหว่างกันในหมายเหตุประกอบงบการเงินทุกไตรมาส

หลักเกณฑ์ในการพิจารณา
 1. ผลประโยชน์ท่ีบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าทำารายการท้ังในด้านดอกเบ้ีย เงินปันผลรับรวมท้ังกิจกรรม และ 
  ธุรกรรมการค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง 
 2. หลักประกันที่บริษัทควรต้องมีหรือได้รับจากการทำารายการ
 3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่กำาหนด
 4. โอกาสในการทำาธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน
 5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน
 6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทที่กู้เงิน ค้ำาประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับ 
  ทราบความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

ความจำาเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ทำากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 การประกอบธุรกิจภายใต้สภาวะการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทฯ ต้องพึ่งพาอาศัยพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจ ทั้งที่เป็นอุตสาหกรรม
ต้นน้ำาและปลายน้ำา เพื่อเพิ่มความเข้มเข็งและศักยภาพในการดำาเนินธุรกิจ ซึ่งจะนำาไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
 ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการทำารายการระหว่างกันคณะกรรมการ
บริษัทจะพิจารณาถึงความจำาเป็นและความเหมาะสมในการเข้าทำาสัญญาหรือทำาความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือ
หุ้นเป็นหลัก สำาหรับการกำาหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระทำาเพื่อจำาหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยัง
บุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
 นอกจากนี้ บริษัทฯ มีมาตรการควบคุมดูแลการทำารายการท่ีเกี่ยวโยงกันและจำากัดการให้ความช่วยเหลือทางการเงินกับบริษัทท่ีไม่ใช่
บริษัทย่อยโดยการให้กู้ยืมเงินหรือค้ำาประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน
 อีกท้ังบริษัทฯ กำาหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการทำารายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการ
ระหว่างกันให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นยำา รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

แนวโน้มในการทำารายการระหว่างกันในอนาคต
 คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความรับผดิชอบตอ่หนา้ท่ีในฐานะกรรมการบรษัิทมหาชนท่ีพงึมีตอ่ผูถ้อืหุ้น พนกังาน และผูม้สีว่นไดเ้สยี
ทุกฝ่าย ภายใต้หลักการกำากับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ดำาเนินการตามปกติทางการค้า 
โดยใชน้โยบายซ้ือขายตอ่รองกนัตามตลาดของธรุกจิ เป็นรายการท่ีเป็นธรรม ไมม่กีารถา่ยเทผลประโยชนก์ลไกราคาระหวา่งบรษัิทกบักจิการ
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ท่ีกำาหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำากับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการทำา
รายการที่เกี่ยวโยงกัน”

รายการระหว่างกัน

ปรัชญา ดร.เทียม โชควัฒนา - คนที่ชอบโยนความผิดให้ผู้อื่น เป็นคนที่ยากจะพัฒนาให้ดีได้


