
รายการ นโยบายก�าหนดราคา

เครื่องหมายการค้า ต้นทุนการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าบวกต้นทุนดอกเบี้ยที่ผู้ขายจ่ายไปนับตั้งแต่ปีที่ซื้อ

ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์  รับ/จ่าย ตามราคาตลาด โดยพิจารณาจากท�าเลที่ตั้ง  ลักษณะสภาพและการใช้ประโยชน์ของสินทรัพย์

ค่าลิขสิทธิ์รับ อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิจากโรงงานโดยเทียบเคียงกับราคาตลาด

ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อัตราร้อยละของยอดขายสุทธิของบริษัท โดยเทียบเคียงกับราคาตลาด

ค่าที่ปรึกษา  รับ/จ่าย ตามลักษณะความยากง่ายของการให้บริการ

ค่าบริหารสต๊อค ตามจ�านวนชิ้นการจัดสินค้า ตาม  record  การคีย์เอกสาร และจ�านวนกล่องในการส่งและรับคืนสินค้า

ค่าขนส่ง ตามปริมาตรหรือปริมาณ และระยะทางขนส่งโดยมีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทขนส่งอื่น

ค่าตกแต่ง และติดตั้ง ตามรูปแบบ  ขนาดพื้นที่  วัสดุ  และเทคนิคการตกแต่งโดยการประมูลราคา

ค่าโฆษณา ตามราคาตลาด  โดยค่าบริการที่เรียกเก็บไม่เกินอัตราค่าบริการที่ก�าหนดโดยธุรกิจโฆษณา

ค่าอุปกรณ์ตั้งโชว์

ค่าใช้จ่ายคอมพิวเตอร์  

ค่าภาชนะหีบห่อ  ค่าซื้อคอมพิวเตอร์     ตามราคาตลาด

และอุปกรณ์สินค้าของแถม

ค่าอบรม ตามหลักสูตรอบรม และความเชี่ยวชาญของวิทยากร

ค่าบริการจ้างขายออกงาน อัตราร้อยละของอัตราค่าจ้างต่อวันโดยเทียบเคียงกับราคาตลาดและผู้รับเหมารายอื่น

รายการเกีย่วโยงทีเ่กดิขึน้ในปี 2561
1. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 และครั้งที่ 12/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561  

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน
-  เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค�้าประกันให้กับบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จ�ากัด ในวงเงินสินเชื่อท่ีมีกับ ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง 

คอร์ปอเรชั่น สาขากรุงเทพ อีก 2 ปี ตั้งแต่ 1 มีนาคม 2561 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 วงเงินกู้ที่ได้รับ  101,000,000.- บาท โดยค�า้ประกันตามสัดส่วน
การลงทุนฝ่ายไทย 30.61% เป็นเงิน 30,910,000.- บาท

ในวาระนี ้นายธรรมรตัน์ โชควฒันา กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี  และไม่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ได้เข้าร่วมประชมุ และไม่ได้อนมุตักิารท�ารายการ
-  เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค�า้ประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. 

(ประเทศญี่ปุ่น) อีก 1 ปี ตั้งแต่ 16 มีนาคม 2561 วงเงินกู้ที่ได้รับ 100,000,000.- บาท โดยค�้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน        
9,000,000.- บาท

และเน่ืองจากบรษิทั ทรานสคอสมอส จ�ากดั มคีวามจ�าเป็นต้องใช้เงนิเพิม่ในการขยายกจิการ และได้รบัวงเงนิสนิเชือ่เพิม่จาก Transcosmos Inc.
(ประเทศญี่ปุ่น) จ�านวน 21 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี โดยบริษัทฯ ร่วมค�า้ประกันเพิ่มตามสัดส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงิน  1,890,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ
2. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน           

เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค�้าประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2562 วงเงินกู้ที่ได้รับ                   
100,000,000.- บาท โดยร่วมค�้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 12,000,000.- บาท

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ - ไม่มี -
รายการที่ 1 - 2 วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ :

1. เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
2. ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint Venture

3. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน          
เห็นควรให้บริษัทฯ ว่าจ้างบริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จ�ากัด จัดหาคนส�าหรับขายสินค้าออกงานต่าง ๆ ของบริษัท สัญญา 1 ปี ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2560  
- 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราค่าบริหารจัดการ 10% ของค่าจ้างทั้งหมดที่บริษัท เทรน ไทม์ เทสต์ จ�ากัด ว่าจ้างมา รวมเป็นเงินประมาณ               
8,690,000.-  บาท

วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ :
1. เพื่อลดภาระในการจัดหาคน  เพื่อขายสินค้าออกงานของบริษัท
2. สามารถบริหารจัดสรรก�าลังคนและค่าใช้จ่ายได้อย่างเพียงพอและเหมาะสม
ในวาระนี ้นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา และนางสาวมญัชุสา ธีรพงษ์พพิฒัน์ กรรมการทีมี่ส่วนได้เสยี และไม่มีสทิธิออกเสยีงไม่ได้เข้าร่วมประชมุ  

และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ

นโยบายในการก�าหนดราคารายการค้าระหว่างกนั
เป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าปกต ิเป็นราคาเดยีวกบัทีท่�ากบับคุคลภายนอก  และเป็นราคาตลาด

รายการระหว่างกัน



4. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน 
-  เห็นควรให้บริษัทฯ ท�ารายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง  

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 119 - 121 ในรายงานประจ�าปีนี้
รายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ และรายการเกีย่วกบัสนิทรัพย์หรือบริการ รวมจ�านวนเงนิน้อยกว่า 596 ล้านบาท หรือน้อยกว่า 3% 

ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2561    =        31,337,120 บาท
2. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2559 - 2561 เกิดจริง ปี 2561  =        2,655,585 บาท
3. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2560 - 2564 เกิดจริง ปี 2561  =      13,423,993 บาท
4. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2561                                                    =     114,051,850 บาท

- ค่าตกแต่งและติดตั้ง
- ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
- ค่าบริการจ้างขายออกงาน
- ค่าอบรม
- ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า

ในวาระนี ้นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา นายธรรมรตัน์ โชควฒันา นายมน ูลลีานวุฒัน์ นางกอบสขุ แสงสวสัดิ ์และนางสาวมญัชสุา ธรีพงษ์พิพัฒน์   
กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ

-   เหน็ควรให้บริษัทฯ ขายท่ีดนิพร้อมส่ิงปลูกสร้าง ทีจ่งัหวัดล�าพนู ให้กบับรษิทั สหพฒันพบิลู จ�ากดั (มหาชน) เป็นเงินทัง้สิน้ 44,750,000.- บาท  
(เป็นราคาตามราคาประเมินของผู้ประเมินอิสระที่ได้รับความเห็นชอบจากสมาคมนักประเมินราคาอิสระไทย และสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สินแห่ง
ประเทศไทย)

วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ :
1. บริษัทฯ ไม่ได้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินดังกล่าว ปัจจุบันที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างไม่ได้ใช้งาน
2. เพื่อลดภาระการดูแลทรัพย์สินดังกล่าว
ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ

5. ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2561 และครั้งที่ 8/2561 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561          
กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชมุด้วย 4 ท่าน 

- เหน็ควรให้บรษิทัฯ ขายหุน้ในบรษิทั ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ�ากดั จ�านวน 810,000 หุน้ ในราคาขายหุน้ละ 22.222222 บาท (มลูค่า
หุน้ตามบญัช ีณ  31 ธนัวาคม 2560 หุน้ละประมาณ 22.28 บาท ราคา Par @ 22.- บาท) เป็นเงนิ 18,000,000.- บาท ดังรายละเอียด

ชื่อบริษัท จ�านวนหุ้นที่ขาย ราคาขายหุ้นละประมาณ  
22.222222 บาท /  เป็นเงิน 

1. บมจ. โอ ซี ซี 405,000 9,000,000

2. บมจ. สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิ้ง 1 22

3. บจ. ไอ. ดี. เอฟ  1 22

4. นายสรโชติ อ�าพันวงษ์ 404,998 8,999,956

รวม 810,000 18,000,000

• สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนการจ�าหน่าย :    2,700,000 หุ้น  =   42.86%   ของทุนจดทะเบียน
• สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังการจ�าหน่าย :    1,890,000 หุ้น  =   30.00%   ของทุนจดทะเบียน

-  เหน็ควรให้บรษิทัฯ สละสทิธหิุน้เพิม่ทนุในบรษิทั ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ�ากดั ให้กบับรษิทั สหพฒันาอนิเตอร์โฮลดิง้ จ�ากัด  (มหาชน) 
จ�านวน 1,365,000 หุ้น ราคาซื้อหุ้นละ  22.- บาท เป็นเงิน 30,030,000.- บาท

• สัดส่วนของหุ้นที่ถือก่อนเพิ่มทุน     :    1,890,000      หุ้น  =   30.00%   ของทุนจดทะเบียนเดิม
• สัดส่วนของหุ้นที่ถือหลังเพิ่มทุน  :    1,890,000      หุ้น  =   17.42%   ของทุนจดทะเบียนใหม่

วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ :
1. เพือ่ปรบัโครงสร้างการถอืหุน้ในบรษิทั ช้อป โกลบอล (ประเทศไทย) จ�ากดั ให้เป็นไปตามสญัญาร่วมทนุใหม่ และตามข้อตกลงการร่วมทุน
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ร่วมลงทุนรายใหม่ ที่มีศักยภาพ และความช�านาญมาช่วยบริหารให้เกิดผลก�าไร
ในวาระนี ้นายบญุเกยีรต ิโชควฒันา นายมน ูลลีานวุฒัน์ นายนพพร พงษ์เวช กรรมการทีม่ส่ีวนได้เสยี และไม่มสีทิธอิอกเสยีงไม่ได้เข้าร่วม

ประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ 

รายการระหว่างกัน



6. ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2561 เมื่อวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน       
เห็นควรให้บริษัทฯ ก่อสร้างถนน บริเวณทางเข้าด้านหลังบริษัท และติดตั้งระบบสาธารณูปโภคใหม่ เนื่องจากบริษัทฯ ให้บริษัท เอ็กซ์อีที จ�ากัด          
เช่าที่ดินบางส่วนบริเวณพื้นที่ด้านหลังบริษัท เพื่อประกอบกิจการโรงเรียนนานาชาติ ท�าให้บริษัทฯ ไม่สามารถเข้าออกเส้นทางเดิมได้ จึงจ�าเป็นต้อง
ก่อสร้างถนนใหม่ ซึง่บรษิทัฯ และผูเ้ช่าตกลงจ่ายค่าก่อสร้างถนนคนละครึง่ โดยว่าจ้างบรษิทั พทิกัษ์กจิ จ�ากดั ซึง่เป็นบรษิทัทีเ่กีย่วโยงกนั เป็นผูก่้อสร้างถนน   
เป็นเงินประมาณ 19,000,000.- บาท บรษิทัฯ จ่ายครึง่หนึง่เป็นเงนิประมาณ 9,500,000.- บาท และบรษัิท วทิยาธร จ�ากดั เป็นผูต้ดิตัง้ระบบสาธารณปูโภค  
เป็นเงินประมาณ 2,500,000.- บาท รวมเป็นเงินประมาณ 12,000,000.- บาท ซึ่งเป็นราคาที่เจรจาต่อรองและเทียบเคียงราคากับบริษัทอื่นแล้ว

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ
มาตรการในการอนุมัติการท�ารายการระหว่างกัน

1. บริษัทฯ มีคณะกรรมการ 3 ชุดในการพิจารณารายการระหว่างกัน (การให้กู้ ค�้าประกัน การลงทุน รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์
ไม่เกิน 3 ปี และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ)

1. คณะกรรมการตรวจสอบ
2. คณะกรรมการบริหาร  
3. คณะกรรมการบริษัท
โดยทุกครั้งคณะกรรมการตรวจสอบจะเป็นผู้ตรวจสอบ วินิจฉัยสรุปผล เรื่องความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในแต่ละรายการ และส่งเรื่องให้

คณะกรรมการบริหารและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาในเรื่องความเสี่ยงทางธุรกิจ ทั้งนี้ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท กรรมการที่มีส่วนได้เสียใน
รายการดังกล่าวไม่ได้อยู่ในห้องประชุม และไม่มีส่วนในการอนุมัติการท�ารายการ

2. คณะกรรมการบรษิทั พจิารณาอนมุตัหิลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถท�าธุรกรรมท่ีเป็นรายการธุรกจิปกต ิหรอืสนบัสนนุธุรกจิปกตท่ีิมข้ีอตกลง
ทางการค้าที่เป็นเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาทั่วไป ในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทาง    
การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนมุตัหิลกัการทกุปี และสรปุผลรายการระหว่างกนัทีเ่กดิขึน้ในปีทีผ่่านมา ต่อทีป่ระชมุคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท 
เพือ่ให้มัน่ใจว่าการท�ารายการสมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษิทั พร้อมทัง้เปิดเผยรายละเอยีด ชนดิ มลูค่า ของรายการระหว่างกนัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ผลประโยชน์ท่ีบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าท�ารายการท้ังในด้านดอกเบี้ย เงินปันผลรับรวมท้ังกิจกรรม และธุรกรรม
การค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง 

2. หลักประกันที่บริษัทควรต้องมีหรือได้รับจากการท�ารายการ
3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบี้ยภายในเวลาที่ก�าหนด
4. โอกาสในการท�าธุรกิจของบริษัทที่กู้เงิน ค�า้ประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทที่กู้เงิน ค�้าประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทท่ีกู้เงิน ค�้าประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบ

ความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว
ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

การประกอบธุรกจิภายใต้สภาวะการแข่งขนัทีร่นุแรง บรษิทัฯ ต้องพึง่พาอาศยัพนัธมติรหรอืเครอืข่ายทางธรุกจิ ทัง้ทีเ่ป็นอตุสาหกรรมต้นน�า้และ
ปลายน�้า เพื่อเพิ่มความเข้มเข็งและศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ถึงแม้ว่าพันธมิตรหรือเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท จะเป็นบุคคลท่ีอาจมีความขัดแย้ง แต่ในการท�ารายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัท   
จะพจิารณาถงึความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�าสญัญาหรอืท�าความตกลงนัน้ ๆ  โดยยดึถอืประโยชน์ของบรษัิท และผูถ้อืหุ้นเป็นหลกั ส�าหรบั
การก�าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระท�าเพื่อจ�าหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี ้บรษิทัฯ มมีาตรการควบคมุดแูลการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและจ�ากดัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษัิทท่ีไม่ใช่บริษทัย่อย
โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค�้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

อีกทั้งบริษัทฯ ก�าหนดมาตรฐานในการวัดประเมินผลคุณค่าของการท�ารายการระหว่างกัน และการติดตามวัดผลรายงานในรายการระหว่างกัน
ให้มีความชัดเจน ครบถ้วน แม่นย�า รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
แนวโน้มในการท�ารายการระหว่างกันในอนาคต

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อหน้าท่ีในฐานะกรรมการบริษัทมหาชนท่ีพึงมีต่อผู้ถือหุ้น พนักงาน และผู้มีส่วนได้เสีย        
ทุกฝ่าย ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทท่ีจะเกิดในอนาคต เป็นรายการท่ีด�าเนินการตามปกติทางการค้า                   
โดยใช้นโยบายซือ้ขายต่อรองกนัตามตลาดของธรุกจิ เป็นรายการทีเ่ป็นธรรม ไม่มกีารถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบรษิทักบักจิการหรอืบคุคล
ที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน”

รายการระหว่างกัน


