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รายการเกีย่วโยงท่ีเกดิขึน้ในปี 2562
1.   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2561 เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 และครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2562   

กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน  
1.1 เห็นควรให้บริษัทฯ ร่วมค�้าประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จ�ากัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก

- Sumitomo Mitsui Banking Corporation        จ�านวน 50 ล้านบาท   
- Mizuho Bank, Ltd.    ”         50     ”
- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน)  ” 50     ”
             รวม        150 ล้านบาท  
โดยมีบริษัท โตโยโบะ (ญี่ปุ่น) จ�ากัด ค�้าประกันเต็มวงเงิน และบริษัทในเครือสหพัฒน์ในฐานะผู้ร่วมลงทุนฝ่ายไทย ร่วมค�้าประกัน

ตามสัดส่วนการถือหุ้นฝ่ายไทย 25.00% จ�านวน 37.50 ล้านบาท ให้กับบริษัท โตโยโบะ (ญี่ปุ่น) จ�ากัด โดยบริษัทฯ ร่วมค�้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 
7.00% เป็นเงิน 10,500,000.- บาท  

      1.2 เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค�้าประกันบริษัท โตโยโบะ สห เซฟตี้ วีฟ จ�ากัด ให้กับบริษัท โตโยโบะ จ�ากัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่
ได้รับจาก Sumitomo Mitsui  Banking Corporation,  Mizuho Bank, Ltd. และธนาคารกรุงศรีอยุธยา จ�ากัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการลงทุนออกไป
อีก 2 ปี ตั้งแต่ 28 มิถุนายน 2562 - 30 มิถุนายน 2564 วงเงินกู้ที่ได้รับ 1,008,000,000.- บาท โดยค�้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 7.00% เป็นเงิน  
70,560,000.- บาท

ในวาระ 1.1 - 1.2 กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ - ไม่มี -
2.  ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 11/2561 เม่ือวันท่ี 15 มีนาคม 2562 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน  

เห็นควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค�้าประกันให้กับบริษัท ทรานสคอสมอส (ไทยแลนด์) จ�ากัด ในวงเงินสินเชื่อที่ได้รับจาก Transcosmos Inc. (ประเทศญี่ปุ่น) 
อีก 3 ปี ตัง้แต่ 16 มนีาคม 2562 - 15 มีนาคม 2565 วงเงนิกูท่ี้ได้รบั 100,000,000.- บาท โดยค�า้ประกนัตามสดัส่วนการลงทุน 9.00% เป็นเงนิ  9,000,000.- บาท

ในวาระนี้ นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ
3.   ตามมตท่ีิประชุมคณะกรรมการบรษัิท ครัง้ท่ี 1/2562 เมือ่วนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน  

เหน็ควรให้บริษัทฯ ต่ออายุค�้าประกันบริษัท สหโตคิว คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด ให้กับบริษัท โตคิว คอร์ปอเรชั่น จ�ากัด (ญี่ปุ่น) ในวงเงินสินเชื่อที่มีกับธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา จ�ากดั (มหาชน) ตามสดัส่วนการลงทุนออกไปอีก 1 ปี ตัง้แต่ 31 พฤษภาคม 2562 - 31 พฤษภาคม  2563 วงเงนิกูท่ี้ได้รบั 100,000,000.- บาท 
โดยร่วมค�้าประกันตามสัดส่วนการลงทุน 12.00% เป็นเงิน 12,000,000.- บาท 

ในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติการท�ารายการ - ไม่มี -
รายการที่ 1 - 3 วัตถุประสงค์ในการท�ารายการ  :  

   1.  เป็นการสนับสนุนกิจการที่บริษัทร่วมลงทุน
   2.  ปฏิบัติตามภาระสัญญา Joint  Venture

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

นโยบายในการก�าหนดราคารายการค้าระหว่างกนั
เป็นไปตามเงือ่นไขทางการค้าปกต ิเป็นราคาเดยีวกบัท่ีท�ากบับุคคลภายนอก และเป็นราคาตลาด

รายการระหว่างกัน
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4.  ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 กรรมการตรวจสอบเข้าร่วมประชุมด้วย 4 ท่าน  
  -  เห็นควรให้บรษัิทฯ ท�ารายการเช่าหรอืให้เช่าอสงัหารมิทรพัย์ไม่เกนิ 3 ปี และรายการเกีย่วกบัสนิทรพัย์หรอืบรกิารกบับุคคลท่ีเกีย่วโยง  

ชื่อบุคคลที่เกี่ยวโยงและลักษณะความสัมพันธ์ โปรดดูจากรายการค้าระหว่างกัน หน้า 123-125 ในรายงานประจ�าปีนี้
  รายการเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ และรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ รวมจ�านวนเงินน้อยกว่า 606 ล้านบาท (น้อยกว่า 

3% ของ NTA ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)
   1. ค่าเช่ารับ (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2562   =       22,726,498 บาท
   2. ค่าเช่าจ่าย (อสังหาริมทรัพย์) อายุสัญญาเช่า 1 ปี เกิดจริง ปี 2562  =          230,400 บาท
   3. ค่าลิขสิทธิ์รับ อายุสัญญา 3 ปี ตั้งแต่ 2560 - 2562 เกิดจริง ปี 2562  =       2,132,242 บาท
   4. ค่าลิขสิทธิ์จ่าย อายุสัญญา 5 ปี ตั้งแต่ 2561 - 2565 เกิดจริง ปี 2562  =     17,656,629 บาท
   5. รายจ่ายเกิดจริง ปี 2562     =     109,133,493 บาท 

  - ค่าตกแต่งและติดตั้ง
  - ค่าที่ปรึกษาธุรกิจ และกฎหมาย
  - ค่าก่อสร้างซ่อมแซมตึกเก่า
  - ค่าใช้จ่ายในการอบรม
  - ค่าบริการจ้างขายออกงาน

  ในวาระนี้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา นายนพพร พงษ์เวช นายมนู ลีลานุวัฒน์ นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ 
นางสาวมัญชุสา ธีรพงษ์พิพัฒน์ และดร. สุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร กรรมการที่มีส่วนได้เสีย และไม่มีสิทธิออกเสียงไม่ได้เข้าร่วมประชุม และไม่ได้อนุมัติ
การท�ารายการ

หมายเหตุ : รายการที่เกี่ยวโยงกันที่เกิดขึ้นย้อนหลัง 3 ปี โปรดดูจาก website ของบริษัท (http://www.icc.co.th)

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. คณะกรรมการบรษัิท พจิารณาอนมุตัหิลกัการให้ฝ่ายจดัการสามารถท�าธรุกรรมท่ีเป็นรายการธุรกจิปกติ หรอืสนบัสนนุธุรกจิปกตท่ีิมข้ีอตกลง
ทางการค้าท่ีเป็นเงื่อนไขการค้าโดยท่ัวไปในลักษณะเดียวกับท่ีวิญญูชนจะพึงกระท�ากับคู่สัญญาท่ัวไปในสถานการณ์เดียวกันด้วยอ�านาจต่อรองทาง 
การค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง

โดยขออนมุตัหิลกัการทุกปี และสรปุผลรายการระหว่างกนัท่ีเกดิขึน้ในปีท่ีผ่านมา ต่อท่ีประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบรษัิท 
เพือ่ให้ม่ันใจว่าการท�ารายการสมเหตสุมผลเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบรษัิท พร้อมท้ังเปิดเผยรายละเอยีด ชนดิ มูลค่า ของรายการระหว่างกนัในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินทุกไตรมาส
หลักเกณฑ์ในการพิจารณา

1. ผลประโยชน์ท่ีบริษัท และ/หรือบริษัทในเครือจะได้รับจากการเข้าท�ารายการท้ังในด้านดอกเบ้ีย เงินปันผลรับรวมท้ังกิจกรรม และธุรกรรม
การค้ารวมถึงธุรกิจการค้าต่อเนื่อง 

2. หลักประกันท่ีบริษัทควรต้องมีหรือได้รับจากการท�ารายการ
3. ความแข็งแกร่งของผู้กู้ ตลอดจนความสามารถในการจ่ายคืนเงินต้นและดอกเบ้ียภายในเวลาท่ีก�าหนด
4. โอกาสในการท�าธุรกิจของบริษัทท่ีกู้เงิน ค�้าประกัน และลงทุน
5. ความสามารถของผู้บริหารของบริษัทท่ีกู้เงิน ค�้าประกัน และลงทุน
6. รวมตลอดถึงมาตรการในการติดตามตรวจสอบธุรกรรมในบริษัทท่ีกู้เงิน ค�้าประกัน และลงทุน และการรายงานข้อมูลตัวเลขเพื่อรับทราบ

ความเป็นไปในบริษัทดังกล่าว

รายการระหว่างกัน
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ความจ�าเป็นและความสมเหตุสมผลของรายการที่ท�ากับบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง
การประกอบธรุกจิภายใต้สภาวะการแข่งขนัท่ีรนุแรง บรษัิทฯ ต้องพึง่พาอาศยัพนัธมิตรหรอืเครอืข่ายทางธรุกจิ ท้ังท่ีเป็นอุตสาหกรรมต้นน�า้และ

ปลายน�้า เพื่อเพิ่มความเข้มเข็งและศักยภาพในการด�าเนินธุรกิจ ซึ่งจะน�าไปสู่การพัฒนาและการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต
ถงึแม้ว่าพนัธมติรหรอืเครอืข่ายทางธรุกจิของบรษิทั จะเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง แต่ในการท�ารายการระหว่างกันคณะกรรมการบริษัทจะ

พิจารณาถึงความจ�าเป็นและความเหมาะสมในการเข้าท�าสัญญาหรือท�าความตกลงนั้นๆ โดยยึดถือประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นเป็นหลัก ส�าหรับ
การก�าหนดราคาซื้อขายเป็นไปตามปกติทางการค้า มิได้กระท�าเพื่อจ�าหน่ายถ่ายโอนผลประโยชน์ของบริษัท ออกไปยังบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง

นอกจากนี ้บรษัิทฯ มีมาตรการควบคมุดแูลการท�ารายการท่ีเกีย่วโยงกนัและจ�ากดัการให้ความช่วยเหลอืทางการเงนิกบับรษัิทท่ีไม่ใช่บริษัทย่อย
โดยการให้กู้ยืมเงินหรือค�้าประกันเงินกู้ตามสัดส่วนการถือหุ้นที่เป็นไปตามสัญญาร่วมทุน

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

คณะกรรมการบรษัิทตระหนกัถงึความรบัผดิชอบต่อหน้าท่ีในฐานะกรรมการบรษัิทมหาชนท่ีพงึมต่ีอผูถ้อืหุ้น พนกังาน และผูมี้ส่วนได้เสยีทุกฝ่าย 
ภายใต้หลักการก�ากับดูแลกิจการที่ดี รายการระหว่างกันของบริษัทที่จะเกิดในอนาคต เป็นรายการที่ด�าเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อ
ขายต่อรองกันตามตลาดของธุรกิจ เป็นรายการที่เป็นธรรม ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์กลไกราคาระหว่างบริษัทกับกิจการหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง และ
เปิดเผยข้อมูลตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก�ากับตลาดทุนเรื่อง “หลักเกณฑ์ในการท�ารายการที่เกี่ยวโยงกัน”

รายการระหว่างกัน


